
 
 
                                 
                                                          

 
                                

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

____________________________________________________________________ 

 
ПРОТОКОЛ  № 21 

пленарного засідання двадцять першої сесії  
Олександрівської селищної ради восьмого скликання 

 
від 30 листопада 2021 року                                                        смт Олександрівка 
           

Відповідно до пункту 11 статті 46 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» двадцять першу сесію Олександрівської селищної 
ради восьмого скликання відкриває секретар селищної ради Брайко Віталій 
Вікторович.  
 
Секретар селищної ради:  

 
Шановні депутати, шановні запрошені! 

 
На двадцять першу сесію Олександрівської селищної ради восьмого 

скликання прибули 23 депутатів із  26 обраних /Додаток №1 додається/.  
Згідно з пунктом 12 статті 46 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» сесія ради є повноважною. Двадцять першу сесію 
Олександрівської селищної ради восьмого скликання оголошую відкритою.  
 

( Звучить Гімн України ) 
 

У роботі двадцять першої сесії селищної ради беруть участь: 
 
Антіпов Сергій Юрійович  Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету Олександрівської 
селищної роади  

Тараненко Олександр 
Олександрович  

Начальник відділу економічного розвитку, 
інвестицій та комунальної власності 
Олександрівської селищної ради  

Тимко Сергій Миколайович  Начальник відділу освіти Олександрівської 
селищної ради  

Семенченко Ірина Вікторівна Головний бухгалтер Олександрівської 
селищної ради  

Ситник Анатолій Якович  В.о. головного лікаря КНП 
«Олександрівський центр первинної 
медико-санітарної допомоги» 
Олександрівської селищної ради  

Скляренко Василь Іванович  Заступник селищного голови з питань 
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діяльності виконавчих органів 
Олександрівської селищної ради  

Шевченко Сергій Петрович  Начальник відділу юридичного 
забезпечення Олександрівської селищної 
ради  

Шията Валентина Іванівна Начальник фінансового відділу 
Олександрівської селищної ради 

        
 
Розпочнемо роботу сесії.  

Відповідно до розпорядження Олександрівського селищного голови від 
15 листопада 2021 року № 287 (додається) «Про скликання двадцять першої 
сесії Олександрівської селищної ради восьмого скликання», на розгляд 
засідання двадцять першої сесії селищної ради восьмого скликання 
пропонується наступний  
 

Порядок денний: 
 

1.  Про внесення змін до рішення селищної ради від 24 грудня 
2020 року № 84 «Про бюджет Олександрівської селищної 
територіальної громади на 2021 рік». 

Шията В.І. 

2.  Про затвердження Положення про цільовий фонд 
Олександрівської селищної ради. 

Тараненко О.О.  

3.  Про зміну назви комунальних закладів загальної середньої 
освіти Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області затвердження їх Статутів в 
новій редакції.  

Тимко С.М. 

4.  Про затвердження Статуту комунального некомерційного 
підприємства «Олександрівський центр первинної медико-
санітарної допомоги» Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області в новій 
редакції. 

Ситник А.Я.  

5.  Про проведення конкурсу на зайняття посади директора 
комунального некомерційного підприємства 
«Олександрівський центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області. 

Шевченко С.П.  

6.  Про передачу майна Олександрівської селищної ради з 
балансу КП «Комсервіс» відділу містобудування, 
архітектури, житлово-комунального господарства та 
благоустрою Олександрівської селищної ради.  

Семенченгко 
І.В. 

7.  Про утворення старостинських округів та затвердження 
Положення про старостинські округи Олександрівської 
селищної ради.  

Шевченко С.П.  

8.  Про припинення користування земельними ділянками у 
зв’язку з добровільними відмовами 

Вітер М.М. 

9.  Про викуп Дєдовим В.В. земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення без проведення 
земельних торгів. 

Вітер М.М. 
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10.  Про викуп Музиченком М.І. земельної ділянки 
сільськогосподарського призначення без проведення 
земельних торгів. 

Вітер М.М. 

11.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проектів 
землеустрою за рахунок земельної ділянки 
3520586500:02:000:0574. 

Вітер М.М. 

12.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою Бойченко В.Д. 

Вітер М.М. 

13.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації 
із землеустрою Крушеніцькому Ю.С. 

Вітер М.М. 

14.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проектів 
землеустрою за рахунок земельної ділянки 
3520583500:02:000:0636. 

Вітер М.М. 

15.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації 
із землеустрою за рахунок земельної ділянки з кадастровим 
номером 3520581700:02:000:9081. 

Вітер М.М. 

16.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації 
із землеустрою Козирю В.І. 

Вітер М.М. 

17.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації 
із землеустрою Семенченку М.І. та Скічку Ю.В. 

Вітер М.М. 

18.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації 
із землеустрою Ясінському В.Я. 

Вітер М.М. 

19.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації 
із землеустрою Саразі І.П. 

Вітер М.М. 

20.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації 
із землеустрою Добровольському А.В. 

Вітер М.М. 

21.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації 
із землеустрою Ємельянову В.В. 

Вітер М.М. 

22.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації 
із землеустрою Красюку О.В. 

Вітер М.М. 

23.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації 
із землеустрою Гуренку Ю.Ю. 

Вітер М.М. 

24.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації 
із землеустрою Кобилько А.Ю. 

Вітер М.М. 

25.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації 
із землеустрою Барабашу О.П. 

Вітер М.М. 

26.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації 
із землеустрою Висоцькій Н.М. 

Вітер М.М. 

27.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою Халявці П.І. 

Вітер М.М. 

28.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації 
із землеустрою громадянам за межами села Бірки 

Вітер М.М.  

29.  Про відмову у наданні дозволів на розроблення документації 
із землеустрою громадянам в межах села Бірки 

Вітер М.М.  

30.  Про відмову у наданні дозволів на розроблення документації 
із землеустрою громадянам Тепліцькій В.С. та Грушовому 
О.О. 

Вітер М.М.  

31.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації 
із землеустрою Полтавчуку В.А. 

Вітер М.М.  

32.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проектів Вітер М.М.  
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землеустрою за рахунок земельної ділянки за межами села 
Підлісне з кадастровим номером 3520585000:02:000:9011. 

33.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проектів 
землеустрою за рахунок земельної ділянки за межами села 
Підлісне з кадастровим номером 3520585000:02:000:9020. 

Вітер М.М.  

34.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проектів 
землеустрою за рахунок земельної ділянки за межами села 
Підлісне з кадастровим номером 3520585000:02:000:9008. 

Вітер М.М.  

35.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації 
із землеустрою Сірій В.М. 

Вітер М.М.  

36.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації 
із землеустрою Мудрій А.М. 

Вітер М.М.  

37.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проектів 
землеустрою за рахунок земельної ділянки за межами села 
Підлісне з кадастровим номером 3520585000:02:000:9007 

Вітер М.М.  

38.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації 
із землеустрою Синявському В.І. 

Вітер М.М.  

39.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації 
із землеустрою Трохимчук І.М. 

Вітер М.М.  

40.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації 
із землеустрою Табаченко С.В. 

Вітер М.М.  

41.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації 
із землеустрою Максимченку В.О. 

Вітер М.М.  

42.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації 
із землеустрою Поліщуку С.В. 

Вітер М.М.  

43.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації 
із землеустрою Магдаліні Т.В. 

Вітер М.М.  

44.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації 
із землеустрою Кірману В.Г. 

Вітер М.М.  

45.  Про відмову у наданні дозволів на розроблення проектів 
землеустрою громадянам за межами села Ружичеве 

Вітер М.М.  

46.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації 
із землеустрою Рассказовій М.В. 

Вітер М.М.  

47.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації 
із землеустрою Хмеленку Ю.В. 

Вітер М.М.  

48.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації 
із землеустрою Піщіді В.Ю. 

Вітер М.М.  

49.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації 
із землеустрою Гуземі М.В. 

Вітер М.М.  

50.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації 
із землеустрою Безкровній Н.О. 

Вітер М.М.  

51.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації 
із землеустрою Безкровній Н.О. 

Вітер М.М.  

52.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації 
із землеустрою Прихідьку В.І. 

Вітер М.М.  

53.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації 
із землеустрою Ничипорук К.А. 

Вітер М.М.  

54.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації 
із землеустрою Марфулі В.М. 

Вітер М.М.  
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55.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації 
із землеустрою Олефіренку І.І. 

Вітер М.М.  

56.   Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації 
із землеустрою Сірій О.В. 

Вітер М.М.  

57.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації 
із землеустрою Орлику О.В. 

Вітер М.М.  

58.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації 
із землеустрою Диль Л.В. 

Вітер М.М.  

59.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації 
із землеустрою Кузьменку В.С. 

Вітер М.М.  

60.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації 
із землеустрою Кривулі Л.М. 

Вітер М.М.  

61.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації 
із землеустрою Дяченко К.В. 

Вітер М.М.  

62.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації 
із землеустрою Калюжній Л.П. 

Вітер М.М.  

63.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації 
із землеустрою Дяченко А.В. 

Вітер М.М.  

64.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації 
із землеустрою Безай Я.О. 

Вітер М.М.  

65.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації 
із землеустрою Орлик А.Д. 

Вітер М.М.  

66.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації 
із землеустрою Бугаєнко Т.Г. 

Вітер М.М.  

67.   Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації 
із землеустрою Дубині Л.Г. 

Вітер М.М.  

68.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації 
із землеустрою Зеленько Г.Ю. 

Вітер М.М.  

69.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації 
із землеустрою Іванюрі І.С. 

Вітер М.М.  

70.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації 
із землеустрою Донцовій Н.О. 

Вітер М.М.  

71.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою Мельнику Є.В. 

Вітер М.М.  

72.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації 
із землеустрою Парамок В.О. 

Вітер М.М.  

73.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою Сінченко Н.П. 

Вітер М.М.  

74.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації 
із землеустрою Корнєєву П.Ю. 

Вітер М.М.  

75.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації 
із землеустрою Задорожньому С.П. 

Вітер М.М.  

76.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації 
із землеустрою Візіренку С.М. 

Вітер М.М.  

77.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації 
із землеустрою Ставенку С.В. 

Вітер М.М.  

78.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації 
із землеустрою Ахмедову Р.Н. 

Вітер М.М.  

79.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації 
із землеустрою Гуртовому О.М. 

Вітер М.М.  
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80.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою Німому Р.Б. 

Вітер М.М.  

81.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації 
із землеустрою Юшкевичу І.П. 

Вітер М.М.  

82.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації 
із землеустрою Кононенку А.П. 

Вітер М.М.  

83.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації 
із землеустрою Кононенко М.І. 

Вітер М.М.  

84.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації 
із землеустрою Зіменко К.М. 

Вітер М.М.  

85.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації 
із землеустрою Пересічному В.Г. 

Вітер М.М.  

86.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації 
із землеустрою Кононенко Т.І. 

Вітер М.М.  

87.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації 
із землеустрою Лапі С.В. 

Вітер М.М.  

88.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації 
із землеустрою Кутурлашу П.Д. 

Вітер М.М.  

89.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації 
із землеустрою Лазуренко І.Й. 

Вітер М.М.  

90.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації 
із землеустрою Лазуренку В.І. 

Вітер М.М.  

91.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Коваленко О.В. 

Вітер М.М.  

92.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Кривошеї О.І. 

Вітер М.М.  

93.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Селезню А.В. 

Вітер М.М.  

94.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Бирзулу М.В. 

Вітер М.М.  

95.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Бойко І.М. 

Вітер М.М.  

96.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Тонконогу Ю.В. 

Вітер М.М.  

97.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Варівченко Т.І. 

Вітер М.М.  

98.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Демченко Л.В. 

Вітер М.М.  

99.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Чорнобай Р.М. 

Вітер М.М.  

100. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у Вітер М.М.  
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власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Савенку М.Х. 

101. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Савенку Ю.М. 

Вітер М.М.  

102. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Поповій О.С. 

Вітер М.М.  

103. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Трегуб О.І. 

Вітер М.М.  

104. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Кигиму А.В. 

Вітер М.М.  

105. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Коваленко К.О. 

Вітер М.М.  

106. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Мовчан О.Л. 

Вітер М.М.  

107. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Кирильчуку П.М. 

Вітер М.М.  

108. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Мовчану С.М. 

Вітер М.М.  

109. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Чорнобаю Г.І. 

Вітер М.М.  

110. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства учаснику АТО Казєєву С.М. 

Вітер М.М.  

111. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Лук’яненку В.І. 

Вітер М.М.  

112. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Крамар Н.В. 

Вітер М.М.  

113. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Шияну В.Л. 

Вітер М.М.  

114. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства учаснику АТО Каліновському І.С. 

Вітер М.М.  

115. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Носенко А.С. 

Вітер М.М.  

116. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Мироненку М.А. 

Вітер М.М.  
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117. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Савіну В.С. 

Вітер М.М.  

118. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Руденку В.М. 

Вітер М.М.  

119. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Скіпі В.В. 

Вітер М.М.  

120. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Коваль Ю.М. 

Вітер М.М.  

121. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Здержко Н.М. 

Вітер М.М.  

122. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Хлівній С.І. 

Вітер М.М.  

123. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Купчинському В.О. 

Вітер М.М.  

124. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Лесів С.О. 

Вітер М.М.  

125. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Мішустіну Ю.О. 

Вітер М.М.  

126. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Назаренку О.Ф. 

Вітер М.М.  

127. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Стаднику М.П. 

Вітер М.М.  

128. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Максименко А.В. 

Вітер М.М.  

129. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Носенку А.М. 

Вітер М.М.  

130. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Лехану І.А. 

Вітер М.М.  

131. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Лук’яненку М.І. 

Вітер М.М.  

132. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Козенку О.А. 

Вітер М.М.  

133. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 

Вітер М.М.  
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селянського господарства Руденко К.В. 
134. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 

власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Безпалько Л.М. 

Вітер М.М.  

135. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Пересунько Т.І. 

Вітер М.М.  

136. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Пересунько І.І. 

Вітер М.М.  

137. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Георгієву В.А. 

Вітер М.М.  

138. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Чумаку Ю.О. 

Вітер М.М.  

139. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Пузанкову Т.Ю. 

Вітер М.М.  

140. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Жигуновій С.В. 

Вітер М.М.  

141. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Іванову Д.А. 

Вітер М.М.  

142. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Сінченко Л.П. 

Вітер М.М.  

143. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Сирбу В.Ф. 

Вітер М.М.  

144. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Сирбу І.П. 

Вітер М.М.  

145. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Максименко Г.В. 

Вітер М.М.  

146. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Мироненко Н.В. 

Вітер М.М.  

147. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Сухорученку В.О. 

Вітер М.М.  

148. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Балдовській М.О. 

Вітер М.М.  

149. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Криничній Н.В. 

Вітер М.М.  

150. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у Вітер М.М.  
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власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Коркодєлу С.С. 

151. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Михайлову С.Б. 

Вітер М.М.  

152. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Бугаєнку І.М. 

Вітер М.М.  

153. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Мішустіній А.В. 

Вітер М.М.  

154. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Бідненку В.В. 

Вітер М.М.  

155. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Юрику Р.І. 

Вітер М.М.  

156. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Телевній Л.А. 

Вітер М.М.  

157. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Стегній М.Я. 

Вітер М.М.  

158. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Дейнеко В.С. 

Вітер М.М.  

159. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Зіменку В.М. 

Вітер М.М.  

160. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Бугаєнко Г.Є. 

Вітер М.М.  

161. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Родньому О.М. 

Вітер М.М.  

162. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства учаснику АТО Коверзі Є.О. 

Вітер М.М.  

163. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства учаснику АТО Коверзі О.М. 

Вітер М.М.  

164. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Возіяну І.П. 

Вітер М.М.  

165. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Мишковець І.В. 

Вітер М.М.  

166. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Куценко В.В. 

Вітер М.М.  
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167. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Назаренку В.О. 

Вітер М.М.  

168. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Сергієнку О.А. 

Вітер М.М.  

169. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Задорожній Т.В. 

Вітер М.М.  

170. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Зайцевій Т.М. 

Вітер М.М.  

171. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Зайцеву В.І. 

Вітер М.М.  

172. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Джогану І.О. 

Вітер М.М.  

173. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Каракоц Т.Г. 

Вітер М.М.  

174. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Горобець А.О. 

Вітер М.М.  

175. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Куценку Д.М. 

Вітер М.М.  

176. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Безносенко Н.Ю. 

Вітер М.М.  

177. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Куценку В.М. 

Вітер М.М.  

178. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Романенку Ю.В. 

Вітер М.М.  

179. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Дрижаку А.Г. 

Вітер М.М.  

180. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Голинському Я.І. 

Вітер М.М.  

181. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Коваль Т.С. 

Вітер М.М.  

182. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Бенедисюк Н.М. 

Вітер М.М.  

183. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 

Вітер М.М.  
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селянського господарства Чорнобай В.В. 
184. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 

власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Корчемлюк Т.А. 

Вітер М.М.  

185. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Курченку В.І. 

Вітер М.М.  

186. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Демченку В.В. 

Вітер М.М.  

187. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Тильній Л.В. 

Вітер М.М.  

188. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Байбуз О.М. 

Вітер М.М.  

189. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Паливоді В.В. 

Вітер М.М.  

190. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Безубченку В.О. 

Вітер М.М.  

191. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Поліщук В.І. 

Вітер М.М.  

192. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Зименко О.В. 

Вітер М.М.  

193. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Смірновій М.В. 

Вітер М.М.  

194. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Коркодєлу С.І. 

Вітер М.М.  

195. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Місюріну І.В. 

Вітер М.М.  

196. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Нижері В.В. 

Вітер М.М.  

197. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Бурянській Л.О. 

Вітер М.М.  

198. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Ігнат’євій Н.В. 

Вітер М.М.  

199. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Новику В.А. 

Вітер М.М.  

200. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у Вітер М.М.  
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власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Литвиненко С.В. 

201.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Коцареву М.О. 

Вітер М.М.  

202.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Бойчуку І.Р. 

Вітер М.М.  

203. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Туренко Т.М. 

Вітер М.М.  

204. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Погрінчук В.Л. 

Вітер М.М.  

205. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Чорнобай В.Г. 

Вітер М.М.  

206. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Голинському В.В. 

Вітер М.М.  

207. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Бевзенко Я.О. 

Вітер М.М.  

208. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства учаснику АТО Болтрумович А.В. 

Вітер М.М.  

209. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Маган Н.М. 

Вітер М.М.  

210. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Коваленку М.Б. 

Вітер М.М.  

211.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Судьіну А.М. 

Вітер М.М.  

212. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Остапчук О.П. 

Вітер М.М.  

213. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Шольці М.М. 

Вітер М.М.  

214. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Шевченку М.В. 

Вітер М.М.  

215. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Галбі В.Д. 

Вітер М.М.  

216. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Родньому М.І. 

Вітер М.М.  
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217. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Лисенку О.М. 

Вітер М.М.  

218. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Мойсюку Р.І. 

Вітер М.М.  

219. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Мойсюку Н.Ф. 

Вітер М.М.  

220. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Кебелешу І.Ф. 

Вітер М.М.  

221. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Міненку В.В 

Вітер М.М.  

222. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Міненко А.В. 

Вітер М.М.  

223. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Крамару Ю.А. 

Вітер М.М.  

224. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Крамар Т.В. 

Вітер М.М.  

225.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Бідненку В.О. 

Вітер М.М.  

226.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Журбі Л.Г. 

Вітер М.М.  

227. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Буйновій О.С. 

Вітер М.М.  

228. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Корнєєву П.Ю. 

Вітер М.М.  

229.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Чайковському Е.В. 

Вітер М.М.  

230. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Сидоренко О.П. 

Вітер М.М.  

231. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Бугаєнку В.В. 

Вітер М.М.  

232. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Кебелеш С.М. 

Вітер М.М.  

233. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 

Вітер М.М.  
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селянського господарства Свєтіковій Н.П. 
234. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 

власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Брандальському Д.С. 

Вітер М.М.  

235. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Блідар М.С. 

Вітер М.М.  

236. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Кролю М.Д. 

Вітер М.М.  

237. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Андрущакевичу І.М. 

Вітер М.М.  

238. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Головко І.Л. 

Вітер М.М.  

239. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Федорову І.Б. 

Вітер М.М.  

240. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Лалак М.М. 

Вітер М.М.  

241. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Овчаренко І.А. 

Вітер М.М.  

242. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Гречці В.А. 

Вітер М.М.  

243. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Ахмедовій І.К. - кизи 

Вітер М.М.  

244. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Ахмедову Н.Г. - огли 

Вітер М.М.  

245. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Дзюрі В.П. 

Вітер М.М.  

246. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства учаснику АТО Цимбалу О.В. 

Вітер М.М.  

247. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Петренко Н.В. 

Вітер М.М.  

248. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Мовчану Г.В. 

Вітер М.М.  

249. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Барабулі К.І. 

Вітер М.М.  

250. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у Вітер М.М.  
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власність земельних ділянок для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка) та для ведення особистого 
селянського господарства Ободовському А.О. 

251. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельних ділянок для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка) та для ведення особистого 
селянського господарства Ткаченку В.І. 

Вітер М.М.  

252.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельних ділянок для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка) та для ведення особистого 
селянського господарства Каленик В.А. 

Вітер М.М.  

253.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка) Реві К.Я. 

Вітер М.М.  

254.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка) Георгієвій Т.Б. 

Вітер М.М.  

255. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка) Георгієвій К.В. 

Вітер М.М.  

256. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка) Георгієвій М.В. 

Вітер М.М.  

257. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка) Бурянській Л.О. 

Вітер М.М.  

258. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
спільну часткову власність земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
Спірідонову А.Г., Крюку Г.А. та Хлівіцькому В.Ф. 

Вітер М.М.  

259. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка) Чорній Н.А. 

Вітер М.М.  

260. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельних ділянок для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка) та для індивідуального 
садівництва Курці І.В. 

Вітер М.М.  

261. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для індивідуального садівництва 

Вітер М.М.  
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Демченко Н.М. 
262. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 

власність земельної ділянки для індивідуального садівництва 
Капелюшній Т.Ф. 

Вітер М.М.  

263. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для індивідуального садівництва 
Куруц В.Л. 

Вітер М.М.  

264. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для індивідуального садівництва 
Овчаренку М.Г. 

Вітер М.М.  

265. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для індивідуального садівництва 
Журбі Л.Ф. 

Вітер М.М.  

266. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для індивідуального садівництва 
Петренку О.Г. 

Вітер М.М.  

267. Про затвердження проекту землеустрою та передачу в 
оренду земельної ділянки для городництва Білецькому І.М. 

Вітер М.М. 

268. Про затвердження проекту землеустрою та передачу в 
оренду земельної ділянки для городництва Мельник О.І. 

Вітер М.М. 

269. Про затвердження проекту землеустрою та передачу в 
оренду земельної ділянки для городництва Здержко Н.М. 

Вітер М.М. 

270. Про затвердження проекту землеустрою та передачу в 
оренду земельної ділянки для городництва Кутурлашу О.П. 

Вітер М.М. 

271. Про затвердження проекту землеустрою та передачу в 
оренду земельної ділянки для городництва Кутурлашу П.Д. 

Вітер М.М. 

272. Про затвердження проекту землеустрою та передачу в 
оренду земельної ділянки для городництва Кутурлашу П.Д. 

Вітер М.М. 

273. Про затвердження проекту землеустрою та передачу в 
оренду земельної ділянки для городництва Куценку В.М. 

Вітер М.М. 

274. Про затвердження проекту землеустрою та передачу в 
оренду земельної ділянки для городництва Скляренку А.М. 

Вітер М.М. 

275. Про затвердження проекту землеустрою та передачу в 
оренду земельної ділянки для городництва Кучеренко Л.П. 

Вітер М.М. 

276. Про затвердження проекту землеустрою та передачу в 
оренду земельної ділянки для городництва Білецькій В.О. 

Вітер М.М. 

277. Про затвердження проекту землеустрою та передачу в 
оренду земельної ділянки для городництва учаснику АТО 
Денисенку Ю.Г. 

Вітер М.М. 

278. Про затвердження проекту землеустрою та передачу в 
оренду земельної ділянки для городництва Сугак Ж.М. 

Вітер М.М. 

279. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для будівництва індивідуального 
гаражу Бугаєнко М.Ф. 

Вітер М.М. 

280. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для будівництва індивідуального 
гаражу Юрченку А.М. 

Вітер М.М. 

281. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для будівництва індивідуального 
гаражу Діброві Л.Ф. 

Вітер М.М. 
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282. Про затвердження проекту землеустрою та передачу 
земельної ділянки у постійне користування Релігійній 
громаді (парафії) Покровської Олександрійської єпархії 
Української Православної церкви с. Стара Осота 
Олександрівського району Кіровоградської області 

Вітер М.М. 

283. Про затвердження проекту землеустрою та передачу 
земельної ділянки у постійне користування Олександрівській 
районній державній лікарні ветеринарної медицини. 

Вітер М.М. 

284. Про затвердження проекту землеустрою та передачу 
земельної ділянки кадастровий номер: 
3520585000:02:000:0660 у постійне користування ДП 
«Олександрівське лісове господарство». 

Вітер М.М. 

285. Про затвердження проекту землеустрою та передачу 
земельної ділянки кадастровий номер: 
3520555400:02:000:9066 у постійне користування ДП 
«Олександрівське лісове господарство». 

Вітер М.М. 

286. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельних ділянок для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка), для індивідуального 
садівництва та для ведення особистого селянського 
господарства Мельнику В.В. 

Вітер М.М. 

287. Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та передачу у власність Горбаченку 
Ю.М. 

Вітер М.М. 

288. Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та передачу у власність Лісняк А.Є. 

Вітер М.М. 

289. Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) та передачу у власність Лісніченку Ю.П. 

Вітер М.М. 

290. Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) та передачу у власність Тищенку О.Б. 

Вітер М.М. 

291. Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та передачу у власність Бойченко В.Д. 

Вітер М.М. 

292. Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

Вітер М.М. 
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натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та передачу у власність Дорошку М.Г. 

293. Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та передачу у власність Кигиму А.В. 

Вітер М.М. 

294. Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та передачу у власність Редьці В.Л. 

Вітер М.М. 

295. Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та передачу у власність Солов’ю А.М. 

Вітер М.М. 

296. Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та передачу у власність Крамар Т.В. 

Вітер М.М. 

297. Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та передачу у власність Чос Н.А. 

Вітер М.М. 

298. Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та передачу у власність Тарасенко Н.І. 

Вітер М.М. 

299. Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та передачу у власність Скіпі В.В. 

Вітер М.М. 

300. Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) та передачу у власність Сермакшевій Н.Д. 

Вітер М.М. 

301. Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та передачу у власність Орлик О.М. 

Вітер М.М. 

302. Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

Вітер М.М. 



20 
 

натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та передачу у власність Мироненко 
Н.В. 

303. Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та передачу у власність Просяник Н.В. 

Вітер М.М. 

304. Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та передачу у власність Кигим Г.В. 

Вітер М.М. 

305. Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) та передачу у власність Ішиній Г.Ю. 

Вітер М.М. 

306. Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та передачу у власність Гайдабурі В.П. 

Вітер М.М. 

307. Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) та передачу у власність Жмур Т.М. 

Вітер М.М. 

308. Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та передачу у спільну часткову 
власність Овдійчуку С.Ф., Козаку М.С. та Козак Н.С. 

Вітер М.М. 

309. Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та передачу у власність Криворучко 
Т.М 

Вітер М.М. 

310. Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та передачу у власність Мовчан З.І. 

Вітер М.М. 

311. Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 

Вітер М.М. 
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(присадибна ділянка) та передачу у власність Чорнобаю Г.І. 
312. Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та передачу у власність Зименку М.В. 

Вітер М.М. 

313. Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та передачу у власність Кривороженко 
Т.П. 

Вітер М.М. 

314. Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та передачу у власність Телевній Л.А. 

Вітер М.М. 

315. Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та передачу у власність Хлівній Н.М. 

Вітер М.М. 

316. Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та передачу у власність Федченку В.П. 

Вітер М.М. 

317. Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та передачу у власність Куценку О.А. 

Вітер М.М. 

318. Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та передачу у власність Досужій А.В. 

Вітер М.М. 

319. Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) та передачу у власність Орлик І.М. 

Вітер М.М. 

320. Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та передачу у власність Мазуру М.В. 

Вітер М.М. 

321. Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 

Вітер М.М. 
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житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та передачу у власність Зеленьку Р.С. 

322. Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та передачу у власність Шведу М.Г. 

Вітер М.М. 

323. Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та передачу у власність Бондарю А.І. 

Вітер М.М. 

324. Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та передачу у власність Махну С.А. 

Вітер М.М. 

325. Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та передачу у спільну сумісну 
власність Жигадло О.О. та Жигадлу Д.В. 

Вітер М.М. 

326. Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та передачу у власність   Бугаєнко Г.Є. 

Вітер М.М. 

327. Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та передачу у власність Івахіній М.М. 

Вітер М.М. 

328. Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) та передачу у власність Своробі С.М. 

Вітер М.М. 

329. Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) та передачу у власність Мошко О.В. 

Вітер М.М. 

330. Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та передачу у спільну сумісну 
власність Поліщук Л.В. та Поліщуку С.І. 

Вітер М.М. 

331. Про затвердження технічної документації із землеустрою Вітер М.М. 
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щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та передачу у власність Іщенко В.В. 

332. Про затвердження технічної документації із землеустрою та 
передачу у власність земельної ділянки для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва  Заболотній 
О.А. 

Вітер М.М. 

333. Про передачу земельної ділянки 3520586500:02:000:0126 у 
спільну часкову власність Левандовській Н.П. та Льовіній 
О.П. 

Вітер М.М. 

334. Про передачу земельної ділянки  3520582000:02:001:0175 у 
власність Шляпніковій В.Л. 

Вітер М.М. 

335. Про затвердження технічної документації із землеустрою та 
передачу в оренду земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка) Куценку В.М. 

Вітер М.М. 

336. Про затвердження технічних документацій із землеустрою та 
надання земельних ділянок в оренду ФГ Лушпігана В.В. 

Вітер М.М. 

337. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для 
індивідуального садівництва Бондаренку Д.С. 

Вітер М.М. 

338. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду для 
городництва Степаненку І.О. 

Вітер М.М. 

339. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для 
будівництва індивідуального гаражу Корольчуку М.І. 

Вітер М.М. 

340. Про припинення права постійного користування земельною 
ділянкою, наданої територіальному центру соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) 
Олександрівського району 

Вітер М.М. 

341. Про розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо інвентаризації земельної ділянки по вулиця Садова, 12, 
селище міського типу Олександрівка 

Вітер М.М. 

342. Про розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо інвентаризації земельної ділянки по вулиця Вишнева, 
12, селище міського типу Олександрівка 

Вітер М.М. 

343. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Цимбал О.О. 

Вітер М.М. 

344. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Білошапці В.В. 

Вітер М.М. 

345. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка) та індивідуального 
садівництва Гиричу О.В. 

Вітер М.М. 

346. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою Вітер М.М. 
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щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Андрющенку І.С. 

347. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Брайко С.В. 

Вітер М.М. 

348. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Ніколенко С.Г. 

Вітер М.М. 

349. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Пісній В.О. 

Вітер М.М. 

350. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Христенко В.Ф. 

Вітер М.М. 

351. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Ніколенку О.О. 

Вітер М.М. 

352. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Ільніцькій Л.О. 

Вітер М.М. 

353. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості), невитребуваних 
часток (паїв) на умовах оренди СТОВ «Тясмин». 

Вітер М.М. 

354. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Осадчому Р.В. 

Вітер М.М. 

355. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Крюк Г.М. 

Вітер М.М. 

356. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Кулінічу А.О. 

Вітер М.М. 

357. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для 
індивідуального садівництва Миську С.К. 

Вітер М.М. 

358. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Сандуленку Р.Л. 

Вітер М.М. 

359. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Каракуленку О.П. 

Вітер М.М. 

360. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Яковцю С.В. 

Вітер М.М. 

361. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Колеснику І.В. 

Вітер М.М. 

362. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

Вітер М.М. 
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особистого селянського господарства Москальовій М.В. 
363. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для 
індивідуального садівництва Баску С.І. 

Вітер М.М. 

364. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для 
індивідуального садівництва Мельнику Є.В. 

Вітер М.М. 

365. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для 
індивідуального садівництва Басок Л.В. 

Вітер М.М. 

366. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду для 
городництва Вітру В.В. 

Вітер М.М. 

367. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду для 
городництва Вітер Ю.В. 

Вітер М.М. 

368. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду для 
городництва Лисенку М.М. 

Вітер М.М. 

369. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Безносенко Л.В. 

Вітер М.М. 

370. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка) та для ведення особистого 
селянського господарства Дубівці М.І. 

Вітер М.М. 

371. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка) та індивідуального 
садівництва Косенку В.С. 

Вітер М.М. 

372. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) Лисенку М.М. 

Вітер М.М. 

373. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка) Романенку Й.Й. 

Вітер М.М. 

374. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду для 
городництва Задорожній О.Д. 

Вітер М.М. 

375. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Крупі В.А. 

Вітер М.М. 

376. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Якіменку Д.І. 

Вітер М.М. 

377. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою Вітер М.М. 
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щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Дяченко Т.М. 

378. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Бережку І.Л. 

Вітер М.М. 

379. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Крупі С.О. 

Вітер М.М. 

380. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Мороз В.А. 

Вітер М.М. 

381. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду для 
городництва Задорожній В.С. 

Вітер М.М. 

382. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства учаснику АТО 
Расновському Р.В. 

Вітер М.М. 

383. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Омуховському В.К. 

Вітер М.М. 

384. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Бульбак З.О. 

Вітер М.М. 

385. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду для 
городництва Дубівці В.Ю. 

Вітер М.М. 

386. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Сухорученку Р.В. 

Вітер М.М. 

387. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Козубенку А.В. 

Вітер М.М. 

388. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Прихідько О.В. 

Вітер М.М. 

389. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Курилику О.В. 

Вітер М.М. 

390. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Павлюковець О.С. 

Вітер М.М. 

391. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Крук Л.В. 

Вітер М.М. 

392. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Магану С.І. 

Вітер М.М. 

393. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння 

Вітер М.М. 
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і випасання худоби Коцаревій С.М. 
394. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння 
і випасання худоби Коцареву Л.М. 

Вітер М.М. 

395. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Дмитрієву О.М. 

Вітер М.М. 

396. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Білоусу В.В. 

Вітер М.М. 

397. Про надання дозволу Куценку В.М. на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення  земельної ділянки з 
кадастровим номером 3520581700:51:000:0044, цільове 
призначення якої змінюється  

Вітер М.М. 

398. Про надання дозволу Куценку В.М. на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення  земельної ділянки з 
кадастровим номером 3520581700:51:000:0046, цільове 
призначення якої змінюється  

Вітер М.М. 

399. Про надання дозволу Куценку В.М. на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення  земельної ділянки з 
кадастровим номером 3520581700:51:000:0047, цільове 
призначення якої змінюється  

Вітер М.М. 

400. Про надання дозволу Куценку В.М. на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення  земельної ділянки з 
кадастровим номером 3520581700:51:000:0048, цільове 
призначення якої змінюється  

Вітер М.М. 

401. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок в оренду для сінокосіння 
і випасання худоби громадянам за межами села Вищі 
Верещаки 

Вітер М.М. 

402. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Сухині В.М. 

Вітер М.М. 

403. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для 
індивідуального садівництва Сухині М.М. 

Вітер М.М. 

404. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Яременку М.В. 

Вітер М.М. 

405. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Шаловій Л.І. 

Вітер М.М. 

406. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Ігнат’євій Р.В. 

Вітер М.М. 

407. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Комарову Р.Л. 

Вітер М.М. 

408. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

Вітер М.М. 
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особистого селянського господарства Матвійчук З.І. 
409. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Усатенко Г.А. 

Вітер М.М. 

410. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Репалу П.В. 

Вітер М.М. 

411. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Самофал Н.А. 

Вітер М.М. 

412. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Чумаченку О.А. 

Вітер М.М. 

413. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Зименко Є.С. 

Вітер М.М. 

414. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та споруд (присадибна ділянка) Комарову Р.Л. 

Вітер М.М. 

415. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Зосименку Ю.І. 

Вітер М.М. 

416. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Загляді З.І. 

Вітер М.М. 

417. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок ДП «Олександрівське 
лісове господарство» 

Вітер М.М. 

418. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Піскарьову С.Г. 

Вітер М.М. 

419. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Шевченку В.М. 

Вітер М.М. 

420. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Сердюку О.Г. 

Вітер М.М. 

421. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Байбузу А.В. 

Вітер М.М. 

422. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Байбузу М.В. 

Вітер М.М. 

423. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Пшеничній С.С. 

Вітер М.М. 

424. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
індивідуального садівництва Котовій О.В. 

Вітер М.М. 
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425. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Камбаровій Л.М. 

Вітер М.М. 

426. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Витріщак І.І. 

Вітер М.М. 

427. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Буткевич О.П. 

Вітер М.М. 

428. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Гусар Н.Л. 

Вітер М.М. 

429. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Алєксєєвій В.М. 

Вітер М.М. 

430. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Камбаровій А.В. 

Вітер М.М. 

431. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння 
і випасання худоби Голованю О.О. 

Вітер М.М. 

432. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння 
і випасання худоби Поповіцькому В.Л. 

Вітер М.М. 

433. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Дудник С.Г. 

Вітер М.М. 

434. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Зінчук В.В. 

Вітер М.М. 

435. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Зінчуку О.О. 

Вітер М.М. 

436. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Нечитайло А.В. 

Вітер М.М. 

437. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Діденку В.С. 

Вітер М.М. 

438. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Сисоєвій Н.І. 

Вітер М.М. 

439. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Тимошенко С.М. 

Вітер М.М. 

440. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Артеменко Л.Г. 

Вітер М.М. 

441. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

Вітер М.М. 
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особистого селянського господарства Артеменку О.Г. 
442. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Прокопюк О.В. 

Вітер М.М. 

443. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Вихристу А.О. 

Вітер М.М. 

444. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду для 
городництва Хандусенко В.В. 

Вітер М.М. 

445. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка) та для ведення особистого 
селянського господарства Дерев`янку В.М. 

Вітер М.М. 

446. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Курченку А.Ю. 

Вітер М.М. 

447. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Перепаді В.В. 

Вітер М.М. 

448. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Родній І.А. 

Вітер М.М. 

449. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Матіко Т.І. 

Вітер М.М. 

450. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Гриві Ю.В. 

Вітер М.М. 

451. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Кузьменку С.В. 

Вітер М.М. 

452. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Нечипоренко Н.Л. 

Вітер М.М. 

453. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Кузьменко І.В. 

Вітер М.М. 

454. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Безпечній О.Ю. 

Вітер М.М. 

455. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Тірпак Н.М. 

Вітер М.М. 

456. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Пшеничному С.В. 

Вітер М.М. 

457. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

Вітер М.М. 
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особистого селянського господарства Півторак Н.В. 
458.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Попову М.В. 

Вітер М.М. 

459. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Діброві К.О. 

Вітер М.М. 

460. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Кулібабі В.В. 

Вітер М.М. 

461. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Криворогу М.І. 

Вітер М.М. 

462. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Канціберу П.В. 

Вітер М.М. 

463. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння 
і випасання худоби Ніколаєву В.М. 

Вітер М.М. 

464. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Криворог Р.Ю. 

Вітер М.М. 

465. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Грабовському О.П. 

Вітер М.М. 

466. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Фундовній В.М. 

Вітер М.М. 

467. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Ляхову І.М. 

Вітер М.М. 

468. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння 
і випасання худоби Ніколаєвій Є.Є. 

Вітер М.М. 

469. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Вариводі Н.П. 

Вітер М.М. 

470. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Лагно В.В. 

Вітер М.М. 

471. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Федоровій Т.М. 

Вітер М.М. 

472. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Візіренко Н.В. 

Вітер М.М. 

473. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Басюку В.М. 

Вітер М.М. 

474. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою Вітер М.М. 
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щодо відведення земельної ділянки у власність для 
індивідуального садівництва Ляшонок А.М. 

475. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Барабулі Н.А. 

Вітер М.М. 

476. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для 
індивідуального садівництва Полозюку С.П. 

Вітер М.М. 

477. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Полтавському М.М. 

Вітер М.М. 

478. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Вихівській Ю.В. 

Вітер М.М. 

479. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Самойленко В.О. 

Вітер М.М. 

480. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Лазаренку А.А. 

Вітер М.М. 

481. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Гірняк Ю.А. 

Вітер М.М. 

482. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка) Черкас Л.О. 

Вітер М.М. 

483. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Саржовській Т.М. 

Вітер М.М. 

484. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Мошуренко Н.М. 

Вітер М.М. 

485. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Голинській Н.Я. 

Вітер М.М. 

486. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Зеленько Г.М. 

Вітер М.М. 

487.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Джогану П.Г. 

Вітер М.М. 

488.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Ковтуну О.С. 

Вітер М.М. 

489.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Дудіну Я.М. 

Вітер М.М. 

490. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

Вітер М.М. 
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особистого селянського господарства Згарському С.Г. 
491. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Копунец Н.Г. 

Вітер М.М. 

492. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Волосян В.Г. 

Вітер М.М. 

493. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Рибальченку А.С. 

Вітер М.М. 

494. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Рибальченко А.С. 

Вітер М.М. 

495.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Козиру В.В. 

Вітер М.М. 

496. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Орлик С.І. 

Вітер М.М. 

497. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Павлику О.В. 

Вітер М.М. 

498. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Бурцевій К.А. 

Вітер М.М. 

499. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Олефіренку В.М. 

Вітер М.М. 

500. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Мовчану Ю.М. 

Вітер М.М. 

501. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Марфулі І.М. 

Вітер М.М. 

502. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Копаню М.В. 

Вітер М.М. 

503. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Зелінській Є.В. 

Вітер М.М. 

504. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Мовчан Л.М. 

Вітер М.М. 

505. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Білоусу С.В. 

Вітер М.М. 

506. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Білоус С.М. 

Вітер М.М. 

507. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою Вітер М.М. 
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щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Орлику А.Д. 

508. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Щербині В.І. 

Вітер М.М. 

509. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Савенку О.В. 

Вітер М.М. 

510. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Савенко Г.А. 

Вітер М.М. 

511. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Будяку С.В. 

Вітер М.М. 

512. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Будяку О.В. 

Вітер М.М. 

513. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Колдомову С.А. 

Вітер М.М. 

514. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Калюжній Л.П. 

Вітер М.М. 

515. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Бардачевській В.Ю. 

Вітер М.М. 

516. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Сірій М.Г. 

Вітер М.М. 

517. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Шпильовому А.С. 

Вітер М.М. 

518. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Іванюрі В.С. 

Вітер М.М. 

519. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Калініченку В.М. 

Вітер М.М. 

520. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Колісник А.М. 

Вітер М.М. 

521. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Бабенку О.М. 

Вітер М.М. 

522. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Фундовній М.Л. 

Вітер М.М. 

523. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Жеребенко Л.В. 

Вітер М.М. 
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524. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Свєтіковій Д.Г. 

Вітер М.М. 

525. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Гирич О.О. 

Вітер М.М. 

526. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства учаснику АТО 
Шостаку М.Г. 

Вітер М.М. 

527. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Личаку О.О. 

Вітер М.М. 

528. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Личаку О.Л. 

Вітер М.М. 

529. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Сіваку Р.Р. 

Вітер М.М. 

530. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Костенку Е.В. 

Вітер М.М. 

531. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Михайлевичу Ю.А. 

Вітер М.М. 

532. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Галасюку Е.В. 

Вітер М.М. 

533. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Король Н.В. 

Вітер М.М. 

534. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Раковцю І.Ю. 

Вітер М.М. 

535. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Кримській Ю.О. 

Вітер М.М. 

536. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Піщіді В.Ю. 

Вітер М.М. 

537. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Бірцю С.С. 

Вітер М.М. 

538. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Хмеленку С.Ю. 

Вітер М.М. 

539. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Шевелєвій З.О. 

Вітер М.М. 

540. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації Вітер М.М. 
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із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості), невитребуваних 
часток (паїв) на умовах оренди СТОВ «Агрофірма 
Ясенівська» 

541. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок в оренду для сінокосіння 
і випасання худоби громадянам за межами села Омельгород. 

Вітер М.М. 

542. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Коваленко Н.О. 

Вітер М.М. 

543. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Семенченку М.І. 

Вітер М.М. 

544. Про продовження терміну дії оренди земельної ділянки 
Довженка В.М. 

Вітер М.М. 

545.  Про внесення змін в рішення    тридцять восьмої сесії 
сьомого скликання № 833 від 21 жовтня 2021 року «Про 
надання дозволу на розроблення документації із 
землеустрою щодо надання земельної ділянки в оренду 
Капкан Сергію Вікторовичу» 

Вітер М.М. 

 
Секретар селищної ради Брайко В.В. запропонував зняти з порядку денного такі 
питання: № 27.22.9 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок в оренду для городництва за межами села 
Нова Осота, № 80.5.70 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою Німому Р.Б.», № 84.5.74 «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення документації із землеустрою Зіменко К.М.» та № 445.27.9.25 «Про 
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та для ведення особистого 
селянського господарства Дерев’янку В.М.».  
 
Секретар селищної ради: Ставлю на голосування затвердження порядку 
денного за основу. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
Порядок денний прийнято за основу. 
Результати поіменного голосування у додатку №2. 
 
Депутат Мулявка І.В. з’явився на засідання.  
 
Секретар селищної ради: Ставлю на голосування пропозицію зняти з порядку 
денного питання № 27.22.9 «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду для городництва за 
межами села Нова Осота,Лічильній комісії провести облік голосів. 



37 
 

Результати голосування:  
«за»- 13,  
«проти»-0,  
«утримались»-10, 
«не голосували»-0. 
Пропозицію не прийнято. 
Результати поіменного голосування у додатку №3. 
 
Секретар селищної ради: Ставлю на голосування пропозицію зняти з порядку 
денного питання № 80.5.70 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою Німому Р.Б.», № 84.5.74 «Про відмову у наданні дозволу 
на розроблення документації із землеустрою Зіменко К.М.» та № 445.27.9.25 
«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та для ведення особистого 
селянського господарства Дерев’янку В.М.».  Лічильній комісії провести облік 
голосів. 
Результати голосування:  
«за»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
Пропозицію прийнято. 
Результати поіменного голосування у додатку №4. 
 
Секретар селищної ради: Ставлю на голосування затвердження порядку 
денного  зі змінами. Лічильній комісії провести облік голосів.  
Результати голосування:  
«за»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
Порядок денний прийнято зі змінами. 
Результати поіменного голосування у додатку №5. 
 
Переходимо до розгляду питань порядку денного. 
  
1. Секретар селищної ради: Слово для розгляду наступного питання 
надається начальнику фінансового відділу Шияті Валентині Іванівні.  
Шията В.І.: Ознайомила з проєктом рішення про внесення змін до рішення 
селищної ради від 24 грудня 2020 року №84 «Про бюджет Олександрівської 
селищної територіальної громади на 2021 рік». 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення?  
Комісія з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності 
запропонувала внести зміни до видаткової частини селищного бюджету, а саме:  

по загальному фонду збільшуються видатки селищного бюджету на 
181 319 грн, по спеціальному фонду зменшуються на 181 319 грн.  
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По головному розпоряднику коштів – селищній раді зменшуються видатки 
на 245 581 грн, з них по загальному фонду зменшуються на 195 681 грн, по 
спеціальному фонду зменшуються на 49 900 грн, а саме:  

КПКВК МБ 0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, 
районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» 
зменшуються видатки на 345 581 грн.  

КПКВК МБ 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню» збільшуються видатки 149 900 грн.  

КПКВК МБ 7322 «Будівництво медичних установ та закладів» по 
спеціальному фонду видатки зменшуються на 49 900 грн.  

 
По головному розпоряднику коштів – відділу соціального захисту 

населення збільшуються видатки по загальному фонду на 35 00 грн, з них:  
КПКВК МБ 3104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем 

проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим 
віком, хворобою, інвалідністю» збільшуються видатки на 35 000 грн.  

 
По головному розпоряднику коштів – відділу культури та туризму 

перерозподіляються видатки, а саме:  
КПКВК МБ 4030 «Забезпечення діяльності бібліотек» збільшуються 

видатки на 44 800 грн. 
КПКВК МБ 4040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» 

збільшуються видатки на 36 800 грн.  
КПКВК МБ 4060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, 

клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» зменшуються видатки на 
81 600 грн.  

 
По головному розпоряднику коштів – відділу містобудування, архітектури, 

житлово-комунальногогосподарства та благоустрою збільшуються видатки на 
210 000 грн, з них по загальному фонду збільшуються на 342 000 грн, по 
спеціальному фонду зменшуються видатки на 132 000 грн, з них:  

КПКВК МБ 0160 «Керівництво і управління у відповідальній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» збільшуються 
видатки на 141 100 грн.  

КПКВК МБ 3210 «Організація та проведення громадських робіт» 
зменшуються видатки на 18 600 грн.  

КПКВК МБ 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» 
збільшуються видатки на 159 070 грн. 

КПКВК МБ 7363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» по 
спеціальному фонду зменшуються видатки на 66 000 грн, з них:  

виконання робіт, оплата технічного та авторського нагляду, експертного 
звіту та експертиза проекту по об’єкту «Реконструкція мережі вуличного 
освітлення по вул. Л.Українки від КТП-211 с. Підлісне, Олександрівського 
району Кіровоградської області» – 45 700 грн; 

виготовлення проектно-кошторисної документації, авторський та 
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технічний нагляд, експертний звіт, експертиза проекту та виконання робіт по 
об’єкту «Реконструкція мережі вуличного освітлення с. Несваткове 
Олександрівського р-ну Кіровоградської обл. (КТП-180 вул. Центральна,                      
вул. Польова)» - 20 300 грн. 

КПКВК МБ 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» зменшуються 
видатки спеціального фонду на 66 000 грн.  

КПКВК МБ 7693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» 
збільшуються видатки загального фонду на 60 430 грн.  

 
По головному розпоряднику коштів – фінансовому відділу: 
КПКВК  МБ 9770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» по спеціальному 

фонду збільшуються видатки на 581 грн (субвенція обласному бюджету на 
співфінансування на придбання ноутбуків). 

 
Визначити на 2021 рік – профіцит селищного бюджету по загальному 

фонду у сумі 12 936 463 грн, дефіцит селищного бюджету  по спеціальному 
фонду у сумі 12 936 463 грн.  
 
Секретар селищної ради: Ставлю на голосування прийняття проєкту рішення 
за основу. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
За основу прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №6. 
 
Депутати Кобилінський І.М. та Куценко В.М. покинули залу засідання.  
 
Секретар селищної ради: Ставлю на голосування зміни, запропоновані 
комісією з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності. 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
Пропозицію прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №7. 
 
Депутати Кобилінський І.М. та Куценко В.М. повернулися в залу засідання.  
Депутат Косенко С.І. покинула залу засідання.  
 
Секретар селищної ради: Ставлю на голосування прийняття проєкту рішення в 
цілому зі змінами. Лічильній комісії провести облік голосів. 
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Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
Рішення прийнято. Рішення №2655/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №8. 
 
Депутат Марфула М.М. покинув залу засідання.  
 
2. Секретар селищної ради: Слово для розгляду наступного питання 
надається начальнику відділу економічного розвитку, інвестицій та комунальної 
власності Тараненку Олександру Олександровичу.  
Тараненко О.О.: Ознайомив з проєктом рішення про затвердження Положення 
про цільовий фонд Олександрівської селищної ради.  
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення?  Немає, ставлю на 
голосування прийняття проєкту рішення як рішення нашої сесії. Лічильній 
комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
Рішення прийнято. Рішення №2656/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №9. 
 
Депутати Косенко С.І. та Марфула М.М. повернулися в залу засідання.  
 
3. Секретар селищної ради: Слово для розгляду наступного питання 
надається начальнику відділу освіти Олександрівської селищної ради Тимку 
Сергію Миколайовичу.  
Тимко С.М.: Ознайомив з проєктом рішення про зміну назви комунальних 
закладів загальної середньої освіти Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області затвердження їх Статутів в 
новій редакції.  
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування прийняття проєкту рішення як рішення нашої сесії. Лічильній 
комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
Рішення прийнято. Рішення №2657/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №10. 
 
4. Секретар селищної ради: Слово для розгляду наступного питання 
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надається в.о. головного лікаря КНП «Олександрівський центр первинної 
медико-санітарної допомоги» Олександрівської селищної ради Ситнику 
Анатолію Яковичу.  
Ситник А.Я.: Ознайомив з проєктом рішення про затвердження Статуту 
комунального некомерційного підприємства «Олександрівський центр первинної 
медико-санітарної допомоги» Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області в новій редакції.  
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення?   
Комісія з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та соціального 
захисту населення запропонувала викласти Статут в новій редакції та доповнити 
проект рішення такими пунктами: пункт 2 «Затвердити Структуру комунального 
некомерційного підприємства «Олександрівський центр первинної медико-
санітарної допомоги» Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (додається).» та пункт 3 «Затвердити граничну 
чисельність комунального некомерційного підприємства «Олександрівський 
центр первинної медико-санітарної допомоги» Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області в кількості 100,75 штатних 
одиниць.».  
 
Депутат Безпечний С.М. запропонував внести зміни до проєкту рішення, а саме в 
пункті 1 замінити слово «додається» на «додаток 1», в пункті 2 замінити слово 
«додається» на «додаток 2» та в пункт 3 додати слово «працівників», виклавши 
даний пункт в такій редакції: «Затвердити граничну чисельність працівників  
комунального некомерційного підприємства «Олександрівський центр первинної 
медико-санітарної допомоги» Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області в кількості 100,75 штатних одиниць.» та додав, 
що є зауваження по певних пунктах, викладених у Статуті, а саме пункти: 1.1; 
1.2;  1.4;  1.5;  1.9;  4.1;  4.2;  4.3;  4.7;  6.2.2;  6.2.5;  6.2.6;  6.6.8;  6.7.2;  7.1;  10.1. 
Секретар селищної ради: Ставлю на голосування прийняття проєкту рішення 
за основу. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
За основу прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №11. 
 
Секретар селищної ради: Ставлю на голосування пропозицію комісії з питань 
охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та соціального захисту населення 
внести зміни до Статуту КНП «Олександрівський центр первинної медико-
санітарної допомоги» Олександрівської селищної ради. Лічильній комісії 
провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
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«не голосували»-0. 
Пропозицію прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №12. 
 
Секретар селищної ради: Ставлю на голосування пропозицію комісії з питань 
охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та соціального захисту населення 
внести зміни до проєкту рішення «Про затвердження Статуту комунального 
некомерційного підприємства «Олександрівський центр первинної медико-
санітарної допомоги» Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області в новій редакції». Лічильній комісії провести облік 
голосів. 
Результати голосування:  
«за»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
Пропозицію прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №13. 
 
Секретар селищної ради: Ставлю на голосування пропозицію депутата 
Безпечного С.М. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
Пропозицію прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №14. 
 
Секретар селищної ради: Ставлю на голосування прийняття проєкту рішення в 
цілому зі змінами. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
Рішення прийнято. Рішення №2658/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №15. 
 
5. Секретар селищної ради: Слово для розгляду наступного питання 
надається начальнику відділу юридичного забезпечення Шевченку Сергію 
Петровичу.  
Шевченко С.П.: Ознайомив з проєктом рішення про проведення конкурсу на 
зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства 
«Олександрівський центр первинної медико-санітарної допомоги» 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.  
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Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення?   
Комісія з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та соціального 
захисту населення запропонувала внести зміни, а саме:  
 Виключити з проекту рішення пункти 4, 6 та викласти його в такій 
редакції:  

1. Затвердити Порядок проведення конкурсу на зайняття вакантної посади 
директора комунального некомерційного підприємства «Олександрівський центр 
первинної медико-санітарної допомоги» Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (додається). 

2. Провести конкурс на заміщення вакантної посади директора 
комунального некомерційного підприємства Олександрівський центр первинної 
медико-санітарної допомоги» Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області. 

3. Утворити конкурсну комісію з проведення конкурсу на зайняття посади 
директора комунального некомерційного підприємства «Олександрівський центр 
первинної медико-санітарної допомоги» Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.  

4. Затвердити Положення про конкурсну комісію на заміщення вакантної 
посади директора комунального некомерційного підприємства 
«Олександрівський центр первинної медико-санітарної допомоги» 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області (додається).  

5. Розпочати формування складу конкурсної комісії на заміщення 
вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства 
«Олександрівський центр первинної медико-санітарної допомоги» 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.  

6. Виконавчому комітету Олександрівської селищної ради затвердити 
своїм рішенням персональний склад конкурсної комісії, у тому числі голову та 
секретаря конкурсної комісії на заміщення вакантної посади директора 
комунального некомерційного підприємства «Олександрівський центр первинної 
медико-санітарної допомоги» Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.  

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
селищної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та 
соціального захисту населення.  

 
У Порядку проведення конкурсу: 
пункт 3.2 викласти в такій редакції: «Конкурсна комісія утворюється 

рішенням Засновника не пізніше ніж через 20 днів після оприлюднення рішення 
про проведення конкурсу.»,  

у пункті 3.4 перший абзац викласти в такій редакції: «представники 
виконавчих органів, депутатів Олександрівської селищної ради» та третій абзац 
викласти в такій редакції: «представники галузевих професійних спілок, 
громадськості (за згодою) делеговані громадськими об’єднаннями з питань 
захисту інтересів громадян у сфері охорони здоров’я та/або у сфері запобігання 
корупції і антикорупційної діяльності (за умови реєстрації таких громадських 
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об’єднань не менше 2-х років)»,  
у пункті 3.7 слова «Засновником» замінити словами «виконавчим 

комітетом Олександрівської селищної ради»,  
у пункті 3.10 слова «розпорядженням селищного голови» замінити 

словами «виконавчим комітетом Олександрівської селищної ради», 
у пункті 4.1 перший абзац викласти в такій редакції: «Комісія протягом 

трьох робочих днів після формування її складу оприлюднює на офіційному веб-
сайті селищної ради та ЗМІ оголошення про проведення конкурсу з детальною 
інформацією про вимоги до претендента, умови проведення конкурсу та перелік 
документів»,  

у пункті 4.3 підпункт 1) викласти в такій редакції: «вища освіта ІІ рівня за 
ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» 
або «Публічне управління та адміністрування, або «Право», або «Соціальні та 
поведінкові науки», або «Гуманітарні науки», або «Охорона здоров’я та 
спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я». Підпункти 2) і 3) 
виключити, а підпункти 4) та 5) вважати підпунктами 2) і 3).  

 
У Положенні про конкурсну комісію:  
пункт 2 викласти в такій редакції: «Конкурсна комісія утворюється 

рішенням Олександрівської селищної ради (далі – Засновник) не пізніше ніж 
через 20 днів після оприлюднення рішення про проведення конкурсу», 

у пункті 4 перший абзац викласти в такій редакції «представники 
виконавчих органів, депутатів Олександрівської селищної ради», третій абзац 
викласти в такій редакції: представники галузевих професійних спілок, 
громадськості (за згодою) делеговані громадськими об’єднаннями з питань 
захисту інтересів громадян у сфері охорони здоров’я та/або у сфері запобігання 
корупції і антикорупційної діяльності (за умови реєстрації таких громадських 
об’єднань не менше 2-х років)»,  

у пункті 7 слова «Засновником» замінити словами «виконавчим комітетом 
Олександрівської селищної ради», 

у пункті 10 слова «органу управління» замінити словами «виконавчим 
комітетом Олександрівської селищної ради».  
 
Секретар селищної ради: Ставлю на голосування прийняття проєкту рішення 
за основу. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:   
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-6, 
«не голосували»-0. 
За основу прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №16. 
 
Секретар селищної ради: Ставлю на голосування пропозицію комісії з питань 
охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та соціального захисту населення. 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
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«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-2, 
«не голосували»-0. 
Пропозицію прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №17. 
 
Секретар селищної ради: Ставлю на голосування прийняття проєкту рішення в 
цілому зі змінами. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-2, 
«не голосували»-0. 
Рішення прийнято. Рішення №2659/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №18. 
 
6. Секретар селищної ради: Слово для розгляду наступного питання 
надається головному бухгалтеру Семенченко Ірині Вікторівні.  
Семенченко І.В.: Ознайомила з проєктом рішення про передачу майна 
Олександрівської селищної ради з балансу КП «Комсервіс» відділу 
містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та 
благоустрою Олександрівської селищної ради.  
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення?   
Комісія з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності 
запропонувала внести зміни до проекту рішення, а саме:  
 Пункт 1 викласти в наступній редакції: «Передати майно комунальної 
власності Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області на баланс відділу містобудування, архітектури, 
жиитлово-комунального господарства та благоустрою Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, згідно                       
додатку 1» та доповнити пунктом 2 « Передати майно комунальної власності 
Олександрівської територіальної громади з балансу комунального підприємства 
«Комсервіс» Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області на баланс відділу містобудування, архітектури, 
житлово-комунального господарства та благоустрою Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області, згідно додатку 2, 3».  
 
Секретар селищної ради: Ставлю на голосування прийняття проєкту рішення 
за основу. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
За основу прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №19. 
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Секретар селищної ради: Ставлю на голосування пропозицію комісії з питань 
бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності. Лічильній комісії 
провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
Пропозицію прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №20. 
 
Секретар селищної ради: Ставлю на голосування прийняття проєкту рішення в 
цілому зі змінами. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
Рішення прийнято. Рішення №2660/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №21. 
 
7. Секретар селищної ради: Слово для розгляду наступного питання 
надається начальнику відділу юридичного забезпечення Шевченку Сергію 
Петровичу.  
Шевченко С.П.: Ознайомив з проєктом рішення про утворення старостинських 
округів та затвердження Положення про старостинські округи Олександрівської 
селищної ради.  
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення?  Немає, ставлю на 
голосування прийняття проєкту рішення як рішення нашої сесії. Лічильній 
комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-6, 
«не голосували»-0. 
Рішення прийнято. Рішення №2661/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №22. 
 
Депутати Гончаренко Г.К., Гусак В.М., Сокол С.М. покинули залу засідання. 
 
8. Секретар селищної ради: Слово для розгляду наступних питань 
надається начальнику відділу земельних ресурсів та просторового планування 
Олександрівської селищної ради Вітру Миколі Михайловичу.  
Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про припинення 
користування земельними ділянками у зв’язку з добровільними відмовами. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
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голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2662/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №23. 
 
9. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про викуп                  
Дєдовим В.В. земельних ділянок сільськогосподарського призначення без 
проведення земельних торгів. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-15,  
«проти»-1,  
«утримались»-4, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2663/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №24. 
 
10. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про викуп 
Музиченком М.І. земельної ділянки сільськогосподарського призначення без 
проведення земельних торгів. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування проєкт рішення за основу в цілому, як рішення нашої сесії. 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-1,  
«утримались»-2, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2664/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №25. 
 
11. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою за рахунок земельної 
ділянки 3520586500:02:000:0574. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
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«утримались»-3, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2665/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №26. 
 
12. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Бойченко В.Д. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2666/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №27. 
 
13. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою                                  
Крушеніцькому Ю.С. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2667/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №28. 
 
14. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою за рахунок земельної 
ділянки 3520583500:02:000:0636. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2668/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №29. 
 
15. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
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наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою за рахунок 
земельної ділянки з кадастровим номером 3520581700:02:000:9081. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2669/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №30. 
 
16. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Козирю В.І. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2670/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №31. 
 
17. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Семенченку М.І. та 
Скічку Ю.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2671/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №32. 
 
18. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Ясінському В.Я. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
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«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2672/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №33. 
 
19. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Саразі І.П. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2673/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №34. 
 
20. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою                                   
Добровольському А.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2674/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №35. 
 
21. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Ємельянову В.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2675/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №36. 
 
22. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
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наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Красюку О.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2676/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №37. 
 
23. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Гуренку Ю.Ю. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2677/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №38. 
 
24. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Кобилько А.Ю. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2678/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №39. 
 
25. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Барабашу О.П. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
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«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2679/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №40. 
 
26. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Висоцькій Н.М. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2680/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №41. 
 
27. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Халявці П.І. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2681/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №42. 
 
28. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою громадянам за 
межами села Бірки. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2682/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №43. 
 
29. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою громадянам в 
межах села Бірки. 
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Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2683/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №44. 
 
30. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволів на розроблення документації із землеустрою громадянам 
Тепліцькій В.С. та Грушовому О.О. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2684/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №45. 
 
31. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Полтавчуку В.А. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2685/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №46. 
 
32. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою за рахунок земельної 
ділянки за межами села Підлісне з кадастровим номером 
3520585000:02:000:9011. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
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«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2686/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №47. 
 
33. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою за рахунок земельної 
ділянки за межами села Підлісне з кадастровим номером 
3520585000:02:000:9020. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2687/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №48. 
 
34. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою за рахунок земельної 
ділянки за межами села Підлісне з кадастровим номером 
3520585000:02:000:9008. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2688/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №49. 
 
35. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Сірій В.М. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2689/додається/. 
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Результати поіменного голосування у додатку №50. 
 
36. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Мудрій А.М. 
Секретар селищної ради:: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2690/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №51. 
 
37. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою за рахунок земельної 
ділянки за межами села Підлісне з кадастровим номером 
3520585000:02:000:9007. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2691/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №52. 
 
38. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Синявському В.І. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2692/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №53. 
 
39. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Трохимчук І.М. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
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як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2693/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №54. 
 
40. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Табаченко С.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2694/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №55. 
 
41. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Максимченку В.О. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2695/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №56. 
 
42. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Поліщуку С.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2696/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №57. 
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43. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Магдаліні Т.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2697/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №58. 
 
44. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Кірману В.Г. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2698/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №59. 
 
45. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволів на розроблення проектів землеустрою громадянам за межами 
села Ружичеве. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2699/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №60. 
 
46. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Рассказовій М.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
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«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2700/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №61. 
 
47. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Хмеленку Ю.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2701/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №62. 
 
48. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Піщіді В.Ю. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2702/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №63. 
 
49. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Гуземі М.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2703/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №64. 
 
50. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 



59 
 

наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Безкровній Н.О. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2704/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №65. 
 
51. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Безкровній Н.О. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2705/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №66. 
 
52. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Прихідьку В.І. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2706/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №67. 
 
53. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Ничипорук К.А. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
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«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2707/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №68. 
 
54. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Марфулі В.М. 
Депутат Марфула М.М. повідомив про конфлікт інтересів та не брав участі в 
голосуванні.  
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-4. 
Рішення прийнято. Рішення № 2708/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №69. 
 
55. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Олефіренку І.І. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2709/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №70. 
 
56. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Сірій О.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. Хто 
за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення нашої 
сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2710/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №71. 
 
57. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Орлику О.В. 
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Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2711/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №72. 
 
58. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Диль Л.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2712/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №73. 
 
59. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Кузьменку В.С. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2713/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №74. 
 
60. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Кривулі Л.М. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-3. 
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Рішення прийнято. Рішення № 2714/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №75. 
 
61. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Дяченко К.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2715/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №76. 
 
62. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Калюжній Л.П. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2716/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №77. 
 
63. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Дяченко А.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2717/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №78. 
 
64. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Безай Я.О. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
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Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2718/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №79. 
 
65. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Орлик А.Д. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2719/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №80. 
 
66. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Бугаєнко Т.Г. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2720/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №81. 
 
67. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Дубині Л.Г. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2721/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №82. 
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68. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Зеленько Г.Ю. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2722/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №83. 
 
69. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Іванюрі І.С. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2723/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №84. 
 
70. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Донцовій Н.О. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2724/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №85. 
 
71. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Мельнику Є.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
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«утримались»-3, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2725/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №86. 
 
72. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Парамок В.О. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2726/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №87. 
 
73. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Сінченко Н.П. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2727/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №88. 
 
74. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Корнєєву П.Ю. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2728/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №89. 
 
75. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою                              
Задорожньому С.П. 
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Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2729/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №90. 
 
76. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Візіренку С.М. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2730/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №91. 
 
77. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Ставенку С.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2731/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №92. 
 
78. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Ахмедову Р.Н. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-3. 
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Рішення прийнято. Рішення № 2732/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №93. 
 
79. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Гуртовому О.М. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2733/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №94. 
 
80. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Юшкевичу І.П. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2734/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №95. 
 
81. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Кононенку А.П. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2735/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №96. 
 
82. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Кононенко М.І. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
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Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2736/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №97. 
 
83. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Пересічному В.Г. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2737/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №98. 
 
84. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Кононенко Т.І. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2738/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №99. 
 
85. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Лапі С.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2739/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №100. 
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86. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Кутурлашу П.Д. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2740/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №101. 
 
87. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Лазуренко І.Й. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2741/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №102. 
 
88. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Лазуренку В.І. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2742/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №103. 
 
Депутат Гончаренко Г.К. повернувся в залу засідання.  
 
89. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Коваленко О.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
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Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2743/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №104. 
 
90. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Кривошеї О.І. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2744/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №105. 
 
91. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Селезню А.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2745/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №106. 
 
92. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Бирзулу М.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
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Рішення прийнято. Рішення № 2746/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №107. 
 
93. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Бойко І.М. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2747/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №108. 
 
94. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Тонконогу Ю.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2748/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №109. 
 
95. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Варівченко Т.І. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2749/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №110. 
 
96. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
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особистого селянського господарства Демченко Л.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2750/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №111. 
 
97. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Чорнобай Р.М. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2751/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №112. 
 
98. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Савенку М.Х. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2752/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №113. 
 
99. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Савенку Ю.М. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
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Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2753/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №114. 
 
100. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Поповій О.С. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2754/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №115. 
 
101. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Трегуб О.І. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2755/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №116. 
 
102. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Кигиму А.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
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Рішення прийнято. Рішення № 2756/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №117. 
 
103. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Коваленко К.О. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2757/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №118. 
 
104. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Мовчан О.Л. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2758/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №119. 
 
105. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Кирильчуку П.М. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2759/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №120. 
 
106. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
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особистого селянського господарства Мовчану С.М. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2760/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №121. 
 
107. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Чорнобаю Г.І. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2761/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №122. 
 
108. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства учаснику АТО Казєєву С.М. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-4, 
«не голосували»-2. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №123. 
 
109. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Лук’яненку В.І. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
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«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2762/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №124. 
 
110. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Крамар Н.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-4, 
«не голосували»-2. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №125. 
 
111. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Шияну В.Л. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2763/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №126. 
 
112. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства учаснику АТО Каліновському І.С. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2764/додається/. 
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Результати поіменного голосування у додатку №127. 
 
113. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Носенко А.С. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2765/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №128. 
 
114. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Мироненку М.А. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2766/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №129. 
 
115. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Савіну В.С. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2767/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №130. 
 
116. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Руденку В.М. 
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Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-16,  
«проти»-0,  
«утримались»-5, 
«не голосували»-2. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №131. 
 
117. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Скіпі В.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2768/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №132. 
 
118. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Коваль Ю.М. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2769/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №133. 
 
119. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Здержко Н.М. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
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«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2770/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №134. 
 
120. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Хлівній С.І. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2771/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №135. 
 
121. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Купчинському В.О. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-4, 
«не голосували»-2. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №136. 
 
122. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Лесів С.О. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2772/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №137. 
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123. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Мішустіну Ю.О. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2773/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №138. 
 
124. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Назаренку О.Ф. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2774/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №139. 
 
125. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Стаднику М.П. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2775/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №140. 
 
126. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Максименко А.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
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голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2776/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №141. 
 
127. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Носенку А.М. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2777/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №142. 
 
128. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Лехану І.А. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2778/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №143. 
 
129. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Лук’яненку М.І. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
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«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2779/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №144. 
 
130. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Козенку О.А. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2780/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №145. 
 
131. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Руденко К.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2781/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №146. 
 
132. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Безпалько Л.М. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2782/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №147. 
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133. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Пересунько Т.І. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2783/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №148. 
 
134. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Пересунько І.І. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2784/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №149. 
 
135. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Георгієву В.А. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2785/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №150. 
 
136. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Чумаку Ю.О. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
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як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2786/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №151. 
 
137. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Пузанкову Т.Ю. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2787/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №152. 
 
138. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Жигуновій С.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2788/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №153. 
 
139. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Іванову Д.А. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
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«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2789/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №154. 
 
140. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Сінченко Л.П. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2790/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №155. 
 
141. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Сирбу В.Ф. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2791/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №156. 
 
142. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Сирбу І.П. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2792/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №157. 
 
143. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
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проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Максименко Г.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2793/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №158. 
 
144. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Мироненко Н.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2794/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №159. 
 
145. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Сухорученку В.О. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-4, 
«не голосували»-2. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №160. 
 
146. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Балдовській М.О. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
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Результати голосування:  
«за»-14,  
«проти»-0,  
«утримались»-7, 
«не голосували»-2. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №161. 
 
147. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Криничній Н.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-13,  
«проти»-0,  
«утримались»-8, 
«не голосували»-2. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №162. 
 
148. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Коркодєлу С.С. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-13,  
«проти»-0,  
«утримались»-8, 
«не голосували»-2. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №163. 
 
149. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Михайлову С.Б. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
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Рішення прийнято. Рішення № 2795/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №164. 
 
150. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Бугаєнку І.М. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-2, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2796/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №165. 
 
151. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Мішустіній А.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2797/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №166. 
 
152. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Бідненку В.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2798/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №167. 
 
153. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
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особистого селянського господарства Юрику Р.І. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2799/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №168. 
 
154. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Телевній Л.А. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2.. 
Рішення прийнято. Рішення № 2800/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №169. 
 
155. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Стегній М.Я. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2801/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №170. 
 
156. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Дейнеко В.С. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
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«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2802/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №171. 
 
157. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Зіменку В.М. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2803/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №172. 
 
158. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Бугаєнко Г.Є. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2804/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №173. 
 
159. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Родньому О.М. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2805/додається/. 
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Результати поіменного голосування у додатку №174. 
 
160. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства учаснику АТО Коверзі Є.О. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-2, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2806/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №175. 
 
161. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства учаснику АТО Коверзі О.М. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-2, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2807/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №176. 
 
162. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Возіяну І.П. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-2, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2808/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №177. 
 
163. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Мишковець І.В. 
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Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-2, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2809/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №178. 
 
164. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Куценко В.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2810/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №179. 
 
165. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Назаренку В.О. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-1, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2811/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №180. 
 
166. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Сергієнку О.А. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
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«проти»-0,  
«утримались»-4, 
«не голосували»-2. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №181. 
 
167. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Задорожній Т.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2812/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №182. 
 
168. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Зайцевій Т.М. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2813/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №183. 
 
169. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Зайцеву В.І. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2814/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №184. 
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170. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Джогану І.О. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2815/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №185. 
 
171. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Каракоц Т.Г. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2816/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №186. 
 
172. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Горобець А.О. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2817/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №187. 
 
173. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Куценку Д.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. Хто 
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за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення нашої 
сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2818/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №188. 
 
174. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Безносенко Н.Ю. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2819/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №189. 
 
175. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Куценку В.М. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2820/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №190. 
 
176. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Романенку Ю.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
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«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2821/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №191. 
 
177. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Дрижаку А.Г. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2822/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №192. 
 
178. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Голинському Я.І. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2823/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №193. 
 
179. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Коваль Т.С. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2824/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №194. 
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180. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Бенедисюк Н.М. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2825/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №195. 
 
181. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Чорнобай В.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення №2826/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №196. 
 
182. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Корчемлюк Т.А. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2827/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №197. 
 
183. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Курченку В.І. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
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як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2828/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №198. 
 
184. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Демченку В.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2829/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №199. 
 
185. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Тильній Л.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2830/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №200. 
 
186. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Байбуз О.М. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
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«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2831/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №201. 
 
187. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Паливоді В.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2832/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №202. 
 
188. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Безубченку В.О. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2833/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №203. 
 
189. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Поліщук В.І. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2834/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №204. 
 
190. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
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проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Зименко О.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2835/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №205. 
 
191. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Смірновій М.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2836/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №206. 
 
192. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Коркодєлу С.І. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-6,  
«проти»-0,  
«утримались»-15, 
«не голосували»-2. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №207. 
 
193. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Місюріну І.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
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Результати голосування:  
«за»-6,  
«проти»-0,  
«утримались»-15, 
«не голосували»-2. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №208. 
 
194. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Нижері В.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2837/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №209. 
 
195. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Бурянській Л.О. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2838/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №210. 
 
196. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Ігнат’євій Н.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
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Рішення прийнято. Рішення № 2839/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №211. 
 
197. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Новику В.А. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2840/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №212. 
 
198. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Литвиненко С.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2841/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №213. 
 
199. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Коцареву М.О. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-15,  
«проти»-0,  
«утримались»-6, 
«не голосували»-2. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №214. 
 
200. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
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особистого селянського господарства Бойчуку І.Р. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-15,  
«проти»-0,  
«утримались»-6, 
«не голосували»-2. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №215. 
 
201. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Туренко Т.М. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2842/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №216. 
 
202. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Погрінчук В.Л. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2843/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №217. 
 
203. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Чорнобай В.Г. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
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«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2844/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №218. 
 
204. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Голинському В.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2845/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №219. 
 
205. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Бевзенко Я.О. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-8,  
«проти»-0,  
«утримались»-13, 
«не голосували»-3. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №220. 
 
206. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства учаснику АТО Болтрумович А.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-8,  
«проти»-0,  
«утримались»-13, 
«не голосували»-2. 
Рішення не прийнято.  
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Результати поіменного голосування у додатку №221. 
 
207. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Маган Н.М. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-8,  
«проти»-0,  
«утримались»-13, 
«не голосували»-2. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №222. 
 
208. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Коваленку М.Б. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2846/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №223. 
 
209. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Судьіну А.М. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-8,  
«проти»-0,  
«утримались»-13, 
«не голосували»-2. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №224. 
 
210. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Остапчук О.П.  
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Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-8,  
«проти»-0,  
«утримались»-13, 
«не голосували»-2. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №225. 
 
211. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Шольці М.М. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-1, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2847/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №226. 
 
212. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Шевченку М.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-1, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2848/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №227. 
 
213. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Галбі В.Д. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
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«проти»-0,  
«утримались»-1, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2849/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №228. 
 
214. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Родньому М.І. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-1, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2850/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №229. 
 
215. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Лисенку О.М. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-1, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2851/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №230. 
 
Депутати Кобилінський І.М. та Самохвал А.О. покинули залу засідання. 
 
216. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Мойсюку Р.І. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-6,  
«проти»-0,  
«утримались»-13, 
«не голосували»-4. 
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Рішення не прийнято. 
Результати поіменного голосування у додатку №231. 
 
217. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Мойсюку Н.Ф. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-6,  
«проти»-0,  
«утримались»-13, 
«не голосували»-4. 
Рішення прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №232. 
 
Депутати Кобилінський І.М. та Самохвал А.О. повернулися в залу засідання.  
 
218. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Кебелешу І.Ф. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2852/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №233. 
 
219. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Міненку В.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2853/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №234. 
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220. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Міненко А.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2854/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №235. 
 
221. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Крамару Ю.А. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2855/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №236. 
 
222. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Крамар Т.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2856/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №237. 
 
223. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Бідненку В.О. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
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як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2857/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №238. 
 
224. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Журбі Л.Г. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2858/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №239. 
 
225. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Буйновій О.С. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2859/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №240. 
 
226. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Корнєєву П.Ю. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
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«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2860/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №241. 
 
227. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Чайковському Е.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2861/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №242. 
 
228. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Сидоренко О.П. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2862/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №243. 
 
229. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Бугаєнку В.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2863/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №244. 
 
230. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
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проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Кебелеш С.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2864/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №245. 
 
231. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Свєтіковій Н.П. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2865/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №246. 
 
232. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Брандальському Д.С. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-6,  
«проти»-0,  
«утримались»-15, 
«не голосували»-2. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №247. 
 
233. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Блідар М.С. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
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Результати голосування:  
«за»-6,  
«проти»-0,  
«утримались»-15, 
«не голосували»-2. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №248. 
 
234. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Кролю М.Д. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-15,  
«проти»-0,  
«утримались»-6, 
«не голосували»-2. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №249. 
 
Депутат Бойко Р.М. покинув залу засідання.  
 
235. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Андрущакевичу І.М. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2866/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №250. 
 
236. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Головко І.Л. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
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«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2867/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №251. 
 
237. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Федорову І.Б. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-1, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2868/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №252. 
 
238. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Лалаку М.М. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-1, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2869/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №253. 
 
239. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Овчаренко І.А. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-1, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2870/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №254. 
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240. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Гречці В.А. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-1, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2871/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №255. 
 
241. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Ахмедовій І.К. - кизи 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-1, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2872/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №256. 
 
242. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Ахмедову Н.Г. - огли 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-1, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2873/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №257. 
 
243. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Дзюрі В.П. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
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як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-1, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2874/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №258. 
 
244. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства учаснику АТО Цимбалу О.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-9,  
«проти»-0,  
«утримались»-11, 
«не голосували»-3. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №259. 
 
245. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Петренко Н.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2875/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №260. 
 
246. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Мовчану Г.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 



117 
 

«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2876/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №261. 
 
247. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Барабулі К.І. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2877/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №262. 
 
248. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельних ділянок для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та для ведення особистого селянського господарства 
Ободовському А.О. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2878/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №263. 
 
249. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельних ділянок для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та для ведення особистого селянського господарства 
Ткаченку В.І. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
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Рішення прийнято. Рішення № 2879/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №264. 
 
250. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельних ділянок для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та для ведення особистого селянського господарства 
Каленик В.А. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2880/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №265. 
 
251. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) Реві К.Я. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2881/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №266. 
 
252. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) Георгієвій Т.Б. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2882/додається/. 
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Результати поіменного голосування у додатку №267. 
 
253. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) Георгієвій К.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2883/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №268. 
 
254. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) Георгієвій М.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2884/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №269. 
 
255. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) Бурянській Л.О. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2885/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №270. 
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256. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у спільну часткову власність земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) Спірідонову А.Г., Крюку Г.А. та 
Хлівіцькому В.Ф. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2886/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №271. 
 
257. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) Чорній Н.А. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2887/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №272. 
 
258. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельних ділянок для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та для індивідуального садівництва Курці І.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2888/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №273. 
 
259. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
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проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
індивідуального садівництва Демченко Н.М. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2889/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №274. 
 
260. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
індивідуального садівництва Капелюшній Т.Ф. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2890/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №275. 
 
261. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
індивідуального садівництва Куруц В.Л. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2891/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №276. 
 
262. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
індивідуального садівництва Овчаренку М.Г. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
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Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2892/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №277. 
 
263. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
індивідуального садівництва Журбі Л.Ф. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2893/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №278. 
 
264. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
індивідуального садівництва Петренку О.Г. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2894/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №279. 
 
265. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для городництва 
Білецькому І.М. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
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Рішення прийнято. Рішення № 2895/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №280. 
 
266. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для городництва 
Мельник О.І. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2896/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №281. 
 
267. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для городництва 
Здержко Н.М. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2897/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №282. 
 
268. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для городництва 
Кутурлашу О.П. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2898/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №283. 
 
269. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для городництва 
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Кутурлашу П.Д. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2899/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №284. 
 
270. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для городництва 
Кутурлашу П.Д. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2900/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №285. 
 
271. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для городництва 
Куценку В.М. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2901/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №286. 
 
272. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для городництва 
Скляренку А.М. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
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«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2902/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №287. 
 
273. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для городництва 
Кучеренко Л.П. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2903/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №288. 
 
274. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для городництва 
Білецькій В.О. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2904/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №289. 
 
275. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для городництва 
учаснику АТО Денисенку Ю.Г. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2905/додається/. 
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Результати поіменного голосування у додатку №290. 
 
276. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для городництва 
Сугак Ж.М. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2906/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №291. 
 
277. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для будівництва 
індивідуального гаражу Бугаєнко М.Ф. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2907/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №292. 
 
278. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для будівництва 
індивідуального гаражу Юрченку А.М. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2908/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №293. 
 
279. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для будівництва 
індивідуального гаражу Діброві Л.Ф. 
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Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-6,  
«проти»-1,  
«утримались»-13, 
«не голосували»-3. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №294. 
 
280. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у постійне користування 
Релігійній громаді (парафії) Покровської Олександрійської єпархії Української 
Православної церкви с. Стара Осота Олександрівського району Кіровоградської 
області. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2909/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №295. 
 
281. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у постійне користування 
Олександрівській районній державній лікарні ветеринарної медицини. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2910/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №296. 
 
282. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу земельної ділянки кадастровий номер: 
3520585000:02:000:0660 у постійне користування ДП «Олександрівське лісове 
господарство». 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
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як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-6,  
«проти»-0,  
«утримались»-14, 
«не голосували»-3. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №297. 
 
283. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу земельної ділянки кадастровий номер: 
3520555400:02:000:9066 у постійне користування ДП «Олександрівське лісове 
господарство». 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-6,   
«проти»-0,  
«утримались»-14, 
«не голосували»-3. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №298. 
 
284. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельних ділянок для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), для індивідуального садівництва та для ведення 
особистого селянського господарства Мельнику В.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-2, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2911/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №299. 
 
285. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Горбаченку Ю.М. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
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як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2912/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №300. 
 
286. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Лісняк А.Є. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2913/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №301. 
 
287. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та передачу у 
власність Лісніченку Ю.П. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2914/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №302. 
 
288. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та передачу у 
власність Тищенку О.Б. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 



130 
 

голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2915/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №303. 
 
289. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Бойченко В.Д. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2916/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №304. 
 
290. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Дорошку М.Г. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2917/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №305. 
 
291. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Кигиму А.В. 
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Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2918/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №306. 
 
292. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Редьці В.Л. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2919/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №307. 
 
293. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Солов’ю А.М. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2920/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №308. 
 
294. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
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передачу у власність Крамар Т.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2921/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №309. 
 
295. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Чос Н.А. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2922/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №310. 
 
296. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Тарасенко Н.І. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2923/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №311. 
 
297. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
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житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Скіпі В.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2924/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №312. 
 
298. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та передачу у 
власність Сермакшевій Н.Д. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2925/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №313. 
 
299. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Орлик О.М. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2926/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №314. 
 
300. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
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земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Мироненко Н.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2927/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №315. 
 
301. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Просяник Н.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2928/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №316. 
 
302. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Кигим Г.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2929/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №317. 
 
303. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
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технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та передачу у 
власність Ішиній Г.Ю. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2930/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №318. 
 
304. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Гайдабурі В.П. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2931/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №319. 
 
305. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та передачу у 
власність Жмур Т.М. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2932/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №320. 
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306. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у спільну часткову власність Овдійчуку С.Ф., Козаку М.С. та                      
Козак Н.С. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2933/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №321. 
 
307. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Криворучко Т.М. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2934/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №322. 
 
308. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Мовчан З.І. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
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Рішення прийнято. Рішення № 2935/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №323. 
 
309. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Чорнобаю Г.І. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2936/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №324. 
 
310. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Зименку М.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2937/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №325. 
 
311. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Кривороженко Т.П. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
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«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2938/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №326. 
 
312. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Телевній Л.А. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2939/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №327. 
 
313. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Хлівній Н.М. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2940/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №328. 
 
314. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Федченку В.П. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  



139 
 

«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2941/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №329. 
 
315. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Куценку О.А. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2942/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №330. 
 
316. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Досужій А.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2943/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №331. 
 
317. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та передачу у 
власність Орлик І.М. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
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«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2944/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №332. 
 
318. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Мазуру М.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2945/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №333. 
 
319. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Зеленьку Р.С. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2946/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №334. 
 
320. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Шведу М.Г. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
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«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2947/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №335. 
 
321. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Бондарю А.І. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2948/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №336. 
 
322. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Махну С.А. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2949/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №337. 
 
323. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у спільну сумісну власність Жигадло О.О. та Жигадлу Д.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
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Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2950/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №338. 
 
324. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність   Бугаєнко Г.Є. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2951/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №339. 
 
325. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Івахіній М.М. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2952/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №340. 
 
326. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та передачу у 
власність Своробі С.М. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
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як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2953/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №341. 
 
327. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та передачу у 
власність Мошко О.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2954/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №342. 
 
328. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у спільну сумісну власність Поліщук Л.В. та Поліщуку С.І. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2955/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №343. 
 
329. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Іщенко В.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
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голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2956/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №344. 
 
330. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва Заболотній О.А. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2957/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №345. 
 
331. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про передачу 
земельної ділянки 3520586500:02:000:0126 у спільну часкову власність 
Левандовській Н.П. та Льовіній О.П. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2958/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №346. 
 
332. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про передачу 
земельної ділянки  3520582000:02:001:0175 у власність Шляпніковій В.Л. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
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«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2959/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №347. 
 
333. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) Куценку В.М. 
Депутат Куценко В.М. повідомив про конфлікт інтересів та не брав участі в 
голосуванні.  
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
Рішення прийнято. Рішення № 2960/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №348. 
 
334. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічних документацій із землеустрою та надання земельних ділянок в оренду 
ФГ Лушпігана В.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-2, 
«не голосували»-0. 
Рішення прийнято. Рішення № 2961/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №349. 
 
335. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для індивідуального садівництва Бондаренку Д.С. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2962/додається/. 
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Результати поіменного голосування у додатку №350. 
 
Депутат Бойко Р.М. повернувся в залу засідання.  
 
336. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду для городництва Степаненку І.О. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-14,  
«проти»-0,  
«утримались»-7, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2963/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №351. 
 
Депутат Олефіренко Л.І. покинула залу засідання.  
 
337. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу Корольчуку М.І. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3.  
Рішення прийнято. Рішення № 2964/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №352. 
 
Депутат Олефіренко Л.І. повернулася в залу засідання.  
 
338. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про припинення 
права постійного користування земельною ділянкою, наданої територіальному 
центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 
Олександрівського району. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
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«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2965/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №353. 
 
339. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки по 
вулиця Садова, 12, селище міського типу Олександрівка. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2966/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №354. 
 
340. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки по 
вулиця Вишнева, 12, селище міського типу Олександрівка. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2967/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №355. 
 
341. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                      
Цимбал О.О. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2968/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №356. 
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342. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства            
Білошапці В.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2969/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №357. 
 
343. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) та індивідуального садівництва                        
Гиричу О.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2970/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №358. 
 
344. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Андрющенку І.С. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-4, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2971/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №359. 
 
345. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
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дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                           
Брайко С.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2972/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №360. 
 
346. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                     
Ніколенко С.Г. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2973/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №361. 
 
347. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                       
Пісній В.О. 
Депутат Пісний О.І. повідомив про конфлікт інтересів та не брав участі в 
голосуванні.  
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 2974/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №362. 
 
348. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
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дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                
Христенко В.Ф. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2975/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №363. 
 
349. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                
Ніколенку О.О. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2976/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №364. 
 
350. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                      
Ільніцькій Л.О. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2977/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №365. 
 
351. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), 
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невитребуваних часток (паїв) на умовах оренди СТОВ «Тясмин». 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2978/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №366. 
 
352. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                  
Осадчому Р.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2979/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №367. 
 
353. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Крюк Г.М. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2980/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №368. 
 
354. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                        
Кулінічу А.О. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
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як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2981/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №369. 
 
355. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для індивідуального садівництва Миську С.К. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2982/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №370. 
 
356. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Сандуленку Р.Л. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2983/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №371. 
 
357. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Каракуленку О.П. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-10,  



153 
 

«проти»-0,  
«утримались»-12, 
«не голосували»-2. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №372. 
 
358. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                      
Яковцю С.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
Рішення прийнято. Рішення № 2984/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №373. 
 
359. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства          
Колеснику І.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-3,  
«проти»-0,  
«утримались»-19, 
«не голосували»-2. 
Рішення не прийнято. 
Результати поіменного голосування у додатку №374. 
 
360. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Москальовій М.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-3,  
«проти»-0,  
«утримались»-19, 
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«не голосували»-2. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №375. 
 
Депутат Голуб М.О. та Половенко Т.І. покинули залу засідання.  
 
361. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для індивідуального садівництва Баску С.І. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
Рішення прийнято. Рішення № 2985/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №376. 
 
362. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для індивідуального садівництва Мельнику Є.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
Рішення прийнято. Рішення № 2986/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №377. 
 
363. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для індивідуального садівництва Басок Л.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
Рішення прийнято. Рішення № 2987/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №378. 
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364. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду для городництва Вітру В.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
Рішення прийнято. Рішення № 2988/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №379. 
 
365. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду для городництва Вітер Ю.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
Рішення прийнято. Рішення № 2989/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №380. 
 
366. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду для городництва Лисенку М.М. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
Рішення прийнято. Рішення № 2990/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №381. 
 
367. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Безносенко Л.В. 
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Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
Рішення прийнято. Рішення № 2991/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №382. 
 
368. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) та для ведення особистого селянського 
господарства Дубівці М.І. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
Рішення прийнято. Рішення № 2992/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №383. 
 
369. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) та індивідуального садівництва                     
Косенку В.С. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
Рішення прийнято. Рішення № 2993/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №384. 
 
370. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Лисенку М.М. 
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Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
Рішення прийнято. Рішення № 2994/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №385. 
 
371. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Романенку Й.Й. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
Рішення прийнято. Рішення № 2995/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №386. 
 
372. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду для городництва Задорожній О.Д. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
Рішення прийнято. Рішення № 2996/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №387. 
 
373. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Крупі В.А. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
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«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
Рішення прийнято. Рішення № 2997/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №388. 
 
374. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                      
Якіменку Д.І. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
Рішення прийнято. Рішення № 2998/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №389. 
 
375. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                    
Дяченко Т.М. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
Рішення прийнято. Рішення № 2999/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №390. 
 
376. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства            
Бережку І.Л. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
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«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
Рішення прийнято. Рішення № 3000/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №391. 
 
377. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Крупі С.О. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
Рішення прийнято. Рішення № 3001/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №392. 
 
Депутат Половенко Т.І. повернулася в залу засідання. 
 
378. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства               
Мороз В.А. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-4,  
«проти»-1,  
«утримались»-16, 
«не голосували»-3. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №393. 
 
379. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду для городництва Задорожній В.С. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-1, 
«не голосували»-3. 



160 
 

Рішення прийнято. Рішення № 3002/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №394. 
 
380. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства учаснику 
АТО Расновському Р.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-3,  
«проти»-0,  
«утримались»-18, 
«не голосували»-3. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №395. 
 
381. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Омуховському В.К. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-1, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 3003/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №396. 
 
382. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                      
Бульбак З.О. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 3004/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №397. 
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383. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду для городництва Дубівці В.Ю. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 3005/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №398. 
 
384. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Сухорученку Р.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 3006/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №399. 
 
385. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                    
Козубенку А.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 3007/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №400. 
 
386. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
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ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства         
Прихідько О.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-1, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 3008/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №401. 
 
387. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                                        
Курилику О.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-1, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 3009/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №402. 
 
388. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Павлюковець О.С. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-1, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 3010/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №403. 
 
389. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для індивідуального садівництва Коцаревій С.М. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
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голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 3011/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №404. 
 
390. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Крук Л.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 3012/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №405. 
 
391. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                 
Магану С.І. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 3013/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №406. 
 
392. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду для сінокосіння і випасання худоби Коцаревій С.М. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  



164 
 

«проти»-0,  
«утримались»-2, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 3014/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №407. 
 
393. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду для сінокосіння і випасання худоби Коцареву Л.М. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-2, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 3015/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №408. 
 
394. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства          
Дмитрієву О.М. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-11,  
«проти»-2,  
«утримались»-8, 
«не голосували»-3. 
Рішення не прийнято. 
Результати поіменного голосування у додатку №409. 
 
395. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                     
Білоусу В.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-11,  
«проти»-2,  
«утримались»-8, 
«не голосували»-3. 
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Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №410. 
 
396. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу Куценку В.М. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки з кадастровим номером 3520581700:51:000:0044, цільове 
призначення якої змінюється. 
Депутат Куценко В.М. повідомив про конфлікт інтересів та не брав участі в 
голосуванні.  
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
Рішення прийнято. Рішення № 3016/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №411. 
 
Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
Куценку В.М. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  земельної 
ділянки з кадастровим номером 3520581700:51:000:0046, цільове призначення 
якої змінюється.  
Депутат Куценко В.М. повідомив про конфлікт інтересів та не брав участі в 
голосуванні.  
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
Рішення прийнято. Рішення № 3017/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №412. 
 
Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
Куценку В.М. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  земельної 
ділянки з кадастровим номером 3520581700:51:000:0047, цільове призначення 
якої змінюється.  
Депутат Куценко В.М. повідомив про конфлікт інтересів та не брав участі в 
голосуванні.  
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
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«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
Рішення прийнято. Рішення № 3018/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №413. 
 
Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
Куценку В.М. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  земельної 
ділянки з кадастровим номером 3520581700:51:000:0048, цільове призначення 
якої змінюється.  
Депутат Куценко В.М. повідомив про конфлікт інтересів та не брав участі в 
голосуванні.  
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
Рішення прийнято. Рішення № 3019/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №414. 
 
397. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок в оренду для сінокосіння і випасання худоби громадянам за межами села 
Вищі Верещаки. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 3020/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №415. 
 
398. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                   
Сухині В.М. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
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«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 3021/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №416. 
 
399. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для індивідуального садівництва Сухині М.М. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 3022/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №417. 
 
400. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                    
Яременку М.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 3023/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №418. 
 
401. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                      
Шаловій Л.І. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
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«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 3024/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №419. 
 
402. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                
Ігнат’євій Р.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 3025/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №420. 
 
403. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                  
Комарову Р.Л. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 3026/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №421. 
 
404. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                                                                
Матвійчук З.І. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 3027/додається/. 
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Результати поіменного голосування у додатку №422. 
 
405. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                  
Усатенко Г.А. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 3028/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №423. 
 
406. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                      
Репалу П.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 3029/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №424. 
 
407. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                 
Самофал Н.А. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 3030/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №425. 
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408. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Чумаченку О.А. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 3031/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №426. 
 
409. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                     
Зименко Є.С. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 3032/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №427. 
 
410. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) Комарову Р.Л. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 3033/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №428. 
 
Депутат Тімченко В.М. покинув залу засідання. 
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411. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства          
Зосименку Ю.І. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-2,  
«проти»-0,  
«утримались»-18, 
«не голосували»-4. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №429. 
 
Депутат Тімченко В.М. повернувся в залу засідання.  
 
412. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                
Загляді З.І. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-1,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 3034/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №430. 
 
413. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок ДП «Олександрівське лісове господарство». 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-7,  
«проти»-0,  
«утримались»-14, 
«не голосували»-3. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №431. 
 
414. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
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дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Піскарьову С.Г. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-1, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 3035/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №432. 
 
415. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства               
Шевченку В.М. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-1, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 3036/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №433. 
 
416. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                
Сердюку О.Г. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-14,  
«проти»-0,  
«утримались»-7, 
«не голосували»-3. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №434. 
 
417. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства              
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Байбузу А.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-16,  
«проти»-0,  
«утримались»-5, 
«не голосували»-3. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №435. 
 
418. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства              
Байбузу М.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-16,  
«проти»-0,  
«утримались»-5, 
«не голосували»-3. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №436. 
 
419. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Пшеничній С.С. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 3037/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №437. 
 
420. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення індивідуального садівництва Котовій О.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
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як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 3038/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №438. 
 
421. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Камбаровій Л.М. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 3039/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №439. 
 
422. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                     
Витріщак І.І. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 3040/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №440. 
 
423. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства            
Буткевич О.П. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
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«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 3041/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №441. 
 
424. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Гусар Н.Л. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 3042/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №442. 
 
425. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Алєксєєвій В.М. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-9,  
«проти»-0,  
«утримались»-12, 
«не голосували»-3. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №443. 
 
426. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Камбаровій А.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-9,  
«проти»-0,  
«утримались»-12, 
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«не голосували»-3. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №444. 
 
427. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду для сінокосіння і випасання худоби Голованю О.О. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-9,  
«проти»-0,  
«утримались»-12, 
«не голосували»-3. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №445. 
 
428. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду для сінокосіння і випасання худоби Поповіцькому В.Л. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-9,  
«проти»-0,  
«утримались»-12, 
«не голосували»-3. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №446. 
 
429. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                    
Дудник С.Г. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-1, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 3043/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №447. 
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430. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                     
Зінчук В.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-1, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 3044/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №448. 
 
431. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                  
Зінчуку О.О. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-1, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення №3045/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №449. 
 
432. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства            
Нечитайло А.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-11,  
«проти»-0,  
«утримались»-10, 
«не голосували»-3. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №450. 
 
433. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
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ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                   
Діденку В.С. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
Рішення прийнято. Рішення № 3046/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №451. 
 
434. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства            
Сисоєвій Н.І. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 3047/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №452. 
 
435. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Тимошенко С.М. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 3048/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №453. 
 
436. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Артеменко Л.Г. 
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Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-16,  
«проти»-0,  
«утримались»-5, 
«не голосували»-3. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №454. 
 
437. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Артеменку О.Г. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-16,  
«проти»-0,  
«утримались»-5, 
«не голосували»-3. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №455. 
 
438. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                 
Прокопюк О.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 3049/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №456. 
 
439. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                 
Вихристу А.О. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
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як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 3050/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №457. 
 
440. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду для городництва Хандусенко В.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 3051/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №458. 
 
441. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                     
Курченку А.Ю. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 3052/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №459. 
 
442. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                
Перепаді В.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-15,  
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«проти»-0,  
«утримались»-6, 
«не голосували»-3. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №460. 
 
443. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства               
Родній І.А. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 3053/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №461. 
 
444. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                     
Матіко Т.І. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 3054/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №462. 
 
445. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                        
Гриві Ю.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 



182 
 

«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3055/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №463. 
 
446. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства      
Кузьменку С.В. 
Секретар селищної ради запропонував відправити на доопрацювання такі 
проекти рішень: «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства Кузьменку С.В.», «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Нечипоренко Н.Л.», 
«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                
Кузьменко І.В.», «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства Безпечній О.Ю.» та «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Тірпак Н.М.». 
Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування дану пропозицію. 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Пропозицію прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №464. 
 
447. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Пшеничному С.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 3056/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №465. 
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448. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                      
Півторак Н.В.  
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 3057/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №466. 
 
449. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                      
Попову М.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-1, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 3058/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №467. 
 
450. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                    
Діброві К.О. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 3059/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №468. 
 
451. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
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ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                     
Кулібабі В.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 3060/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №469. 
 
452. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства         
Криворогу М.І. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 3061/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №470. 
 
453. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                     
Канціберу П.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 3062/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №471. 
 
Депутати Кобилінський І.М. та Самохвал А.О. покинули залу засідання.  
 
454. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 



185 
 

ділянки в оренду для сінокосіння і випасання худоби Ніколаєву В.М. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-16,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-5. 
Рішення прийнято. Рішення № 3063/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №472. 
 
455. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                 
Криворог Р.Ю. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-16,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-5. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №473. 
 
456. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Грабовському О.П. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-16,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-5. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №474. 
 
457. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                  
Фундовній В.М. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
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голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-16,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-5. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №475. 
 
458. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                   
Ляхову І.М. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-16,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-5. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №476. 
 
459. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду для сінокосіння і випасання худоби Ніколаєвій Є.Є. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-16,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-5. 
Рішення прийнято. Рішення № 3064/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №477. 
 
460. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                   
Вариводі Н.П. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  



187 
 

«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-5. 
Рішення прийнято. Рішення № 3065/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №478. 
 
461. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Лагно В.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-5. 
Рішення прийнято. Рішення № 3066/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №479. 
 
462. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства        
Федоровій Т.М. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-5. 
Рішення прийнято. Рішення № 3067/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №480. 
 
463. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                  
Візіренко Н.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
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«не голосували»-5. 
Рішення прийнято. Рішення № 3068/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №481. 
 
464. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                       
Басюку В.М. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-5. 
Рішення прийнято. Рішення № 3069/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №482. 
 
Депутати Кобилінський І.М. та Самохвал А.О. повернулися в залу засідання.  
 
465. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для індивідуального садівництва Ляшонок А.М. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 3070/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №483. 
 
466. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                      
Барабулі Н.А. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
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Рішення прийнято. Рішення № 3071/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №484. 
 
467. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для індивідуального садівництва Полозюку С.П. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 3072/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №485. 
 
468. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Полтавському М.М. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 3073/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №486. 
 
469. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                   
Вихівській Ю.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 3074/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №487. 
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470. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Самойленко В.О. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3075/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №488. 
 
471. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства         
Лазаренку А.А. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 3076/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №489. 
 
472. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                           
Гірняк Ю.А. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 3077/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №490. 
 
473. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
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дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) Черкас Л.О. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 3078/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №491. 
 
474. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Саржовській Т.М. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 3079/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №492. 
 
475. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Мошуренко Н.М. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-4, 
«не голосували»-3. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №493. 
 
476. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
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Голинській Н.Я. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-4, 
«не голосували»-3. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №494. 
 
477. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства            
Зеленько Г.М. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-4, 
«не голосували»-3. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №495. 
 
478. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                        
Джогану П.Г. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-4, 
«не голосували»-3. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №496. 
 
479. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                      
Ковтуну О.С. 
Депутат Ковтун О.С. повідомив про конфлікт інтересів та не брав участі в 
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голосуванні. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-1, 
«не голосували»-4. 
Рішення прийнято. Рішення № 3080/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №497. 
 
480. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства               
Дудіну Я.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 3081/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №498. 
 
481. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Згарському С.Г. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 3082/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №499. 
 
482. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                     
Копунец Н.Г. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
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голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 3083/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №500. 
 
483. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства            
Волосян В.Г. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 3084/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №501. 
 
484. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Рибальченку А.С. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 3085/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №502. 
 
485. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Рибальченко А.С. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
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Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 3086/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №503. 
 
486. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                
Козиру В.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 3087/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №504. 
 
487. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Орлик С.І. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 3088/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №505. 
 
488. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                   
Павлику О.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
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«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 3089/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №506. 
 
489. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                     
Бурцевій К.А. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-11,  
«проти»-0,  
«утримались»-10, 
«не голосували»-3. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №507. 
 
490. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Олефіренку В.М. 
Депутат Косенко С.І. повідомила про конфлікт інтересів та не брала участі в 
голосуванні.  
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-4. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №508. 
 
491. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                      
Мовчану Ю.М. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
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«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 3090/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №509. 
 
492. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                 
Марфулі І.М. 
Депутат Марфула М.М. повідомив про конфлікт інтересів та не брав участі в 
голосуванні.  
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
Рішення прийнято. Рішення № 3091/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №510. 
 
493. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                 
Копаню М.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 3092/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №511. 
 
494. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                     
Зелінській Є.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
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«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 3093/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №512. 
 
495. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                    
Мовчан Л.М. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-2, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 3094/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №513. 
 
496. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                       
Білоусу С.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-2, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 3095/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №514. 
 
497. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                        
Білоус С.М. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-2, 
«не голосували»-3. 
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Рішення прийнято. Рішення № 3096/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №515. 
 
498. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                        
Орлику А.Д. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-2, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 3097/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №516. 
 
499. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                     
Щербині В.І. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 3098/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №517. 
 
500. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                      
Савенку О.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-8,  
«проти»-1,  
«утримались»-12, 
«не голосували»-3. 
Рішення не прийнято. 
Результати поіменного голосування у додатку №518. 
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501. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                 
Савенко Г.А. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-8,  
«проти»-1,  
«утримались»-12, 
«не голосували»-3. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №519. 
 
502. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                      
Будяку С.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-16,  
«проти»-0,  
«утримались»-5, 
«не голосували»-3. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №520. 
 
503. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                      
Будяку О.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-15,  
«проти»-0,  
«утримались»-6, 
«не голосували»-3. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №521. 
 
504. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
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дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Колдомову С.А. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-5,  
«проти»-1,  
«утримались»-15, 
«не голосували»-3. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №522. 
 
505. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                
Калюжній Л.П. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-10,  
«проти»-0,  
«утримались»-11, 
«не голосували»-3. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №523. 
 
506. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Бардачевській В.Ю. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 3099/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №524. 
 
507. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Сірій М.Г. 
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Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 3100/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №525. 
 
508. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Шпильовому А.С. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 3101/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №526. 
 
509. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                     
Іванюрі В.С. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-1,  
«утримались»-1, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 3102/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №527. 
 
510. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Калініченку В.М. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
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як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-12,  
«проти»-0,  
«утримались»-9, 
«не голосували»-3. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №528. 
 
511. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                    
Колісник А.М. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 3103/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №529. 
 
512. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                
Бабенку О.М. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 3104/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №530. 
 
513. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства               
Фундовній М.Л. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
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«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 3105/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №531. 
 
514. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Жеребенко Л.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 3106/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №532. 
 
515. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства              
Свєтіковій Д.Г. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-1, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 3107/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №533. 
 
516. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                     
Гирич О.О. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-16,  
«проти»-0,  
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«утримались»-5, 
«не голосували»-3. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №534. 
 
517. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства учаснику 
АТО Шостаку М.Г. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-16,  
«проти»-0,  
«утримались»-5, 
«не голосували»-3. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №535. 
 
518. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                       
Личаку О.О. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-1, 
«не голосували»-3. 
Рішення прийнято. Рішення № 3108/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №536. 
 
Депутат Бурківська А.О. покинула залу засідання.  
 
519. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                       
Личаку О.Л. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-5,  
«проти»-1,  
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«утримались»-14, 
«не голосували»-4. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №537. 
 
Депутат Косенко С.І. покинула залу засідання.  
 
520. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                 
Сіваку Р.Р. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-5. 
Рішення прийнято. Рішення № 3109/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №538. 
 
521. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                  
Костенку Е.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-5. 
Рішення прийнято. Рішення № 3110/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №539. 
 
522. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Михайлевичу Ю.А. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
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«утримались»-0, 
«не голосували»-5. 
Рішення прийнято. Рішення № 3111/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №540. 
 
Депутат Косенко С.І. повернулася в залу засідання. 
 
523. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                    
Галасюку Е.В. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-1, 
«не голосували»-4. 
Рішення прийнято. Рішення № 3112/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №541. 
 
524. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                    
Король Н.В. 
Депутат Самохвал А.О. повідомив про конфлікт інтересів та не брав участі в 
голосуванні.  
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-5. 
Рішення прийнято. Рішення № 3113/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №542. 
 
525. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                      
Раковцю І.Ю. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
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«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-4. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №543. 
 
526. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства        
Кримській Ю.О. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-4. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №544. 
 
527. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                        
Піщіді В.Ю. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
Рішення прийнято. Рішення № 3114/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №545. 
 
528. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                      
Бірцю С.С. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
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«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
Рішення прийнято. Рішення № 3115/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №546. 
 
529. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                     
Хмеленку С.Ю. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
Рішення прийнято. Рішення № 3116/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №547. 
 
530. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства       
Шевелєвій З.О. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
Рішення прийнято. Рішення № 3117/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №548. 
 
531. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), 
невитребуваних часток (паїв) на умовах оренди СТОВ «Агрофірма Ясенівська». 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-1, 
«не голосували»-4. 
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Рішення прийнято. Рішення № 3118/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №549. 
 
532. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок в оренду для сінокосіння і випасання худоби громадянам за межами села 
Омельгород. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-14,  
«проти»-0,  
«утримались»-6, 
«не голосували»-4. 
Рішення прийнято. Рішення № 3119/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №550. 
 
533. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства          
Коваленко Н.О. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-1, 
«не голосували»-4. 
Рішення прийнято. Рішення № 3120/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №551. 
 
534. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Семенченку М.І. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-1,  
«проти»-0,  
«утримались»-19, 
«не голосували»-4. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №552. 
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535. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок для городництва за межами села Нова Осота.  
Депутат Тімченко В.М. повідомив про конфлікт інтересів та не брав участі в 
голосуванні.  
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-15,  
«проти»-0,  
«утримались»-4, 
«не голосували»-5. 
Рішення прийнято. Рішення № 3121/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №553. 
 
536. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про продовження 
терміну дії оренди земельної ділянки Довженка В.М. 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
Рішення прийнято. Рішення № 3122/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №554. 
 
537. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про внесення змін в 
рішення    тридцять восьмої сесії сьомого скликання № 833 від 21 жовтня 2021 
року «Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою щодо 
надання земельної ділянки в оренду Капкану Сергію Вікторовичу» 
Секретар селищної ради: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, 
як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
Рішення прийнято. Рішення № 3123/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №555. 
 
Секретар селищної ради: Переходимо до розляду питань «Різне».  
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 Брайко В.В. зачитав  звернення директора КНП «Олександрівська лікарня» 
Олександрівської селищної ради Гресь Алли Дмитрівна, яка просить від імені 
селищної ради звернутися до Міністерства охорони здоров’я України та 
регіонального відділення фонду державного майна України по 
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях з пропозицією щодо 
передачі нерухомого майна з державної власності у власність Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. В зв’язку з тим, 
що опалювальна система Олександрівської СЕС була спільною з 
бактеріологічним відділом клініко-діагностичної лабораторії, в подальшому, при 
реформуванні СЕС опалювальна система була повністю зруйнована, тому в 
бактеріологічному відділі на даний час відсутня опалювальна система, що 
унеможливлює повне забезпечення належного температурного режиму для 
здійснення бактеріологічних досліджень. Також, система електропостачання 
застаріла та не відповідає своїм вимогам, що може призвести до небезпеки життя 
людей, пошкодження обладнання та пожежі. Надалі відремонтоване приміщення 
дасть можливість, перевести фтизіатричний підрозділ КНП «Олександрівська 
лікарня» Олександрівської селищної ради на територію даного комунального 
некомерційного підприємства. 
 
 Брайко В.В. запропонував дати протокольне доручення селищному голові  
звернутися до МОЗ України та регіонального відділення фонду державного 
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях з 
пропозицією щодо передачі нерухомого майна з державної власності у власність 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області 
 
Секретар селищної ради: 

Шановні депутати! 
 

Всі питання, які виносились на розгляд двадцять першої сесії 
Олександрівської селищної ради восьмого скликання, розглянуто.  

Чи є бажаючі доповнити?  
Немає. 
В кого є зауваження до порядку ведення пленарного засідання сесії?  
Немає. 
Двадцять першу сесію Олександрівської селищної ради восьмого 

скликання оголошую закритою. 
 
 

(Звучить Гімн України) 
 
 
 

Секретар селищної ради         Віталій БРАЙКО  


