
 
 
                                 
                                                          

 
                                

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

____________________________________________________________________ 

 
ПРОТОКОЛ  №14 

другого пленарного засідання чотирнадцятої сесії Олександрівської 
селищної ради восьмого скликання 

 
від 30 червня 2021 року                                                                смт Олександрівка 
           
Селищний голова:  

 
Шановні депутати, шановні запрошені! 

 
На другому пленарному засіданні чотирнадцятої сесії Олександрівської 

селищної ради восьмого скликання присутніх 22 депутати із  26 обраних 
/Додаток №1 додається/.  

Згідно з пунктом 12 статті 46 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» пленарне засідання ради є повноважним. 
Продовжуємо роботу пленарного засідання чотирнадцятої сесії Олександрівської 
селищної ради восьмого скликання.  
 

У роботі другого пленарного засідання чотирнадцятої сесії селищної ради 
беруть участь: 
 
Вітер Микола Михайлович Начальник відділу земельних ресурсів та 

просторового планування 
Махно Сергій Анатолійович Староста села Стара Осота, села Іванівка, 

села Нова Осота, села Поселянівка 
Шевченко Сергій Петрович  Начальник відділу юридичного 

забезпечення  
       

Переходимо до розгляду питань порядку денного, які не були розглянуті 
на першому пленарному засіданні ради 29.06.2021 року. 

На розгляд другої частини пленарного засідання чотирнадцятої сесії 
селищної ради восьмого скликання пропонується наступний 

 
Порядок денний: 

 
20.  Про про передачу в оренду земльної ділянки кадастровий 

номер 3520582000:51:000:8002 ТОВ «МЕГАНОМ - 
ДНІПРО». 

Вітер М.М. 

21.  Про про передачу в оренду земльної ділянки кадастровий Вітер М.М. 
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номер 3520582000:51:000:8004 ТОВ «ІВЕНТ 
ЕКОСИСТЕМ». 

22.  Про передачу в оренду земельної ділянки кадастровий 
номер 3520583000:02:000:9009 СТОВ» Агрофірма 
Ясинівська». 

Вітер М.М. 

23.  Про продовження терміну дії договору оренди земельної 
ділянки Зикової Н.В. 

Вітер М.М. 

24.  Про продовження терміну дії договорів оренди земельних 
ділянок ФГ «Сокіл». 

Вітер М.М. 

25.  Про продовження терміну дії договору оренди земельної 
ділянки Кіровоградської обласної організації УТМР. 

Вітер М.М. 

26.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
документації із землеустрою Кочегіній Л.І. 

Вітер М.М. 

27.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
документації із землеустрою Кочегіній Т.В. 

Вітер М.М. 

28.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
документації із землеустрою Голинському В.М. 

Вітер М.М. 

29.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою Марченку В.І.  

Вітер М.М. 

30.  Про Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
документації із землеустрою Стояненку О.В. 

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

32.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
документації із землеустрою Голинському Ю.І. 

Вітер М.М. 

33.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою Кучеренко Н.М. 

Вітер М.М. 

34.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою Лук’яненку М.І. 

Вітер М.М. 

35.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою Лук’яненко С.А. 

Вітер М.М. 

36.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
документації із землеустрою Чабан Д.О. 

Вітер М.М. 

37.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
документації із землеустрою Куралєсіній Ю.Ф. 

Вітер М.М. 

38.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
документації із землеустрою Котовій О.В. 

Вітер М.М. 

39.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
документації із землеустрою Манукян Ю.В. 

Вітер М.М. 

40.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
документації із землеустрою Гутнику А.В. 

Вітер М.М. 

41.  Про відмову у наданні дозволів на розроблення 
документації із землеустрою за рахунок земель 
колишнього КСП ім. Свердлова. 

Вітер М.М. 

42.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення Вітер М.М. 
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документації із землеустрою Лазуренко І.Й. 
43.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 

документації із землеустрою Іванюрі І.С. 
Вітер М.М. 

44.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
документації із землеустрою Кареліну В.А., Кареліну 
І.Я., Довженко В.А., Зіноватній О.І., Яковлєвій Ю.О., 
Дудник В.А. 

Вітер М.М. 

45.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
документації із землеустрою за рахунок земельної 
ділянки з кадастровим номером 3520585000:02:000:9008. 

Вітер М.М. 

46.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
документації із землеустрою за рахунок земельної 
ділянки з кадастровим номером 3520585000:02:000:9007. 

Вітер М.М. 

47.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
документації із землеустрою за рахунок земельної 
ділянки з кадастровим номером 3520585000:02:000:9003. 

Вітер М.М. 

48.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
документації із землеустрою Шавкуну І.Л. 

Вітер М.М. 

49.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
документації із землеустрою Добровольській Л.М. 

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

51.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
документації із землеустрою Шпильовому А.С. 

Вітер М.М. 

52.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
документації із землеустрою Кучер О.Д. 

Вітер М.М. 

53.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу 
земельної ділянки у постійне користування 
Олександрівській міжрайонній Державній лабораторії 
державної служби України з питань безпечності 
харчових продуктів та захисту споживачів. 

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

58.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у Вітер М.М. 



4 
 

власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Горбаченко П.Д. 

59.   Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Дерев’янко К.В. 

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

61.   Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства  Гожій О.Є 

Вітер М.М. 

62.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Чумаченко Т.А. 

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

64.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Каракоць Г.М. 

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

67.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Каракоць М.Г. 

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

69.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Дубнік Н.Л. 

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

72.   Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Коваленку Р.О. 

Вітер М.М. 

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

74.   Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельних ділянок для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) та для ведення 
особистого селянського господарства Голинській Л.М. 

Вітер М.М. 

75.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Гудим Е.Е. 

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

80.  Про затвердження проектуземлеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та передачу її в оренду Родньому С.Ф. 

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

83.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства  Родній Л.М. 

Вітер М.М. 

84.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Рахубі Г.П. 

Вітер М.М. 

85.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Погорілій М.Г. 

Вітер М.М. 

86.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Пересуньку Б.Р. 

Вітер М.М. 

87.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Гудим Т.А. 

Вітер М.М. 
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88.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Білоус В.М. 

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

90.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для індивідуального 
садівництва Білоус В.М. 

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

92.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для індивідуального 
садівництва Коропецькій Г.Є. 

Вітер М.М. 

93.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства учаснику АТО Хоменку Д.І. 

Вітер М.М. 

94.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства  Буряк Л.С. 

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

97.  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 Деречі І.М. 

Вітер М.М. 

98.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для індивідуального 
садівництва Барабулі В.Г. 

Вітер М.М. 

99.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Ковтун А.П. 

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

101.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у Вітер М.М. 
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власність земельної ділянки для індивідуального 
садівництва Скрипнику В.В. 

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

Вітер М.М. 

103.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Голинській Н.П. 

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

108.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Пастух Л.Є.  

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

114.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу в 
оренду земельної ділянки для городництва Дубівці Ю.М. 

Вітер М.М. 

115.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Шишці Л.Л. 

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 
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селянського господарства Новохатній Л.М. 
117.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 

власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Ковтун Н.І. 

Вітер М.М. 

118.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Кушвіду Д.О. 

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

122.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства учаснику АТО Савченку О.А. 

Вітер М.М. 

123.  Про затвердження технічної документації із 
землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
Лук’яненко О.В. 

Вітер М.М. 

124.  Про затвердження технічної документації із 
землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
Мельник Ю.В. 

Вітер М.М. 

125.  Про затвердження технічної документації із 
землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
Порядько Т.С. 

Вітер М.М. 

126.  Про затвердження технічної документації із 
землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
Мошуренко Н.Г. 

Вітер М.М. 

127.  Про затвердження технічної документації із 
землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
Риптик О.І. 

Вітер М.М. 

128.  Про затвердження технічної документації із Вітер М.М. 



9 
 

землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
Гуренку Ю.Ю. 

129.  Про затвердження технічної документації із 
землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
Костюшко В.О. 

Вітер М.М. 

130.  Про затвердження технічної документації із 
землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
Кононенку А.П. 

Вітер М.М. 

131.  Про затвердження технічної документації із 
землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
Гірняк Ю.А. 

Вітер М.М. 

132.  Про затвердження технічної документації із 
землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
Лушпай Л.П. 

Вітер М.М. 

133.  Про затвердження технічної документації із 
землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
Іващенко О.І. 

Вітер М.М. 

134.  Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земель для 
будівництва та обслуговування будівель закладів 
культурно – просвітницького обслуговування. 

Вітер М.М. 

135.  Про затвердження технічної документації із 
землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
Гусєвій С.С та Дубовику В.Н. 

Вітер М.М. 

136.  Про затвердження технічної документації із 
землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
Чернявському С.В. 

Вітер М.М. 

137.  Про затвердження технічної документації із 
землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

Вітер М.М. 
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господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
Цимбаленко В.В. 

138.  Про затвердження технічної документації із 
землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
Пересуньку В.В. 

Вітер М.М. 

139.  143. Про затвердження технічної документації із 
землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
Максимченко Г.М. 

Вітер М.М. 

140.  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) 
Раку О.Б. 

Вітер М.М. 

141.  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) 
Соломонову О.В. 

Вітер М.М. 

142.  Про затвердження технічної документації із 
землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
Атаманчуку В.В. 

Вітер М.М. 

143.  Про затвердження технічної документації із 
землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
Стеблині Я.В. 

Вітер М.М. 

144.  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) 
Бондарю А.Д.   

Вітер М.М. 

145.  Про затвердження технічної документації із 
землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
Дядюрі Г.С. 

Вітер М.М. 

146.  Про затвердження технічної документації із Вітер М.М. 



11 
 

землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
Горбатенко Г.І. 

147.  Про затвердження технічної документації із 
землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
Диль Л.В. 

Вітер М.М. 

148.  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) 
Євтухову О.В. 

Вітер М.М. 

149.  Про затвердження технічної документації із 
землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 
для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва господарства Дектярюк Я.Ю. 

Вітер М.М. 

150.  Про затвердження документації із землеустрою та 
внесення змін до договору оренди земельної ділянки 
ПрАТ «Київстар». 

Вітер М.М. 

151.  Про затвердження документації із землеустрою, 
припинення дії договору оренди та права оренди та 
надання земельної ділянки в оренду АТ «Укртелеком» та 
АТ «Укрпошта». 

Вітер М.М. 

152.  Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду для сінокосіння і випасання худоби Шишці О.А. 
(Шишка Олександр Андрійович). 

Вітер М.М. 

153.  Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду для сінокосіння і випасання худоби Шишці О.А. 
(Шишка Ольга Анатоліївна).  

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

157.  Про надання дозволу на розроблення проекту Вітер М.М. 
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землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
постійне користування ДП «Олександрівське лісове 
господарство». 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

168.  Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

Вітер М.М. 
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власність для ведення особистого селянського 
господарства Мошуренко Г.В. 

169.  Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства Ахмедовій І.К.-кизи. 

Вітер М.М. 

170.  Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства Ахмедову Н.Г- огли. 

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

175.  Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства учаснику АТО Чорноморцю В.Г. 

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 
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господарства Кулак Н.В. 
180.  Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства Телевному Ю.В. 

Вітер М.М. 

181.  Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства учаснику АТО Слободяну Ю.С. 

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 
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191.  Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства Волосяну В.Г. 

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

199.  Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду для городництва Дробіту Ю.П. 

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

201.  Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства Колісник Г.Й. 

Вітер М.М. 

202.  Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

Вітер М.М. 
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власність для ведення особистого селянського 
господарства Тагієвій Т.Т. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 



17 
 

господарства Зайцеву В.І. 
214.  Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства Бакунцю М.П. 

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

221.  Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства учаснику АТО Коломійцю Р.С. 

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

223.  Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства  Калініченку Т.П. 

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 
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225.  Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства Лозовому В.І. 

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

230.  Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для індивідуального садівництва Капелюшній 
Т.Ф. 

Вітер М.М. 

231.  Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для індивідуального садівництва Мартиновій 
О.М. 

Вітер М.М. 

232.  Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для індивідуального садівництва 
Александровій Н.А. 

Вітер М.М. 

233.  Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для індивідуального садівництва Ковальчуку 
О.А. 

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

235.  Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 
будівництва та обслуговування будинку, господарського 
будинку і споруд (присадибна ділянка) та для ведення 
особистого селянського господарства Голинському І.В. 

Вітер М.М. 



19 
 

236.  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 
Виннику Л.В. 

Вітер М.М. 

237.  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 
Кондратенко Н.О. 

Вітер М.М. 

238.  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 
Петренко К.С. 

Вітер М.М. 

239.  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 
Черкес Т.Г. 

Вітер М.М. 

240.  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 
Буковській Н.С. 

Вітер М.М. 

241.  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 
Жидик Л.Г. 

Вітер М.М. 

242.  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 
Чорнобаю Г.І. 

Вітер М.М. 

243.  Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 

Вітер М.М. 
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для ведення особистого селянського господарства 
Овчаренку М.Г. 

244.  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 
Чабану О.С. 

Вітер М.М. 

245.  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 
Парієнко Т.К. 

Вітер М.М. 

246.  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 індивідуального садівництва Невмержицькому О.С.  

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

248.  Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду для городництва Нагірному Ю.П.  

Вітер М.М. 

249.  Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) у власність для ведення товарного 
сільсськогосподарського виробництва на земельну 
частку (пай) Досужій Т.В.  

Вітер М.М. 

250.  Про внесення змін до рішення 8 сесії 8 скликання № 172 
від 26 лютого 2021 року «Про встановлення граничного 
розміру площі земельних ділянок, які передаються в 
оренду громадянам, для сінокосіння і випасання худоби 
та/або для городництва, на території Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області 

Вітер М.М. 

251.  Про внесення змін до рішення 8 сесії 8 скликання № 171 
від 26 лютого 2021 року «Про встановлення розміру 
ставок орендної плати за користування земельними 
ділянками на території Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області 

Вітер М.М. 

252.  Про внесення змін в рішення 10 сесії 8 скликання № 422 
від 02 квітня 2021 року «Про затвердження технічної 
документації із землеустрою та передачу в оренду 

Вітер М.М. 
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земельної ділянки для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) Шольці В.О.  

253.  Про внесення змін до рішення 26 сесії 7 скликання 
Підлісненської сільської ради від 13 березня 2019 року 
№ 325 «Про надання дозволу на складання проекту 
землеустрою на земельні ділянки для ведення лісового 
господарства та передачу їх у постійне користування ДП 
«Олександрівське ЛГ».  

Вітер М.М. 

254.  Про внесення змін до рішення 45 сесії 7 скликання 
Олександрівської селищної ради від 20 грудня 2019 року 
№ 1048 «Про надання дозволу Радзевилу А.В. на 
розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства в селі Китайгород». 

Вітер М.М. 

255.  Про внесення змін до діючих договорів оренди 
земельних ділянок сільськогосподарського призначення. 

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

257.  Різне.  
 
1. Селищний голова: Слово для розгляду земельних питань, які не були 
розлянуті на першому пленарному засідання чотирнадцятої сесії, надається 
начальнику відділу земельних ресурсів та просторового планування 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області Вітру Миколі Михайловичу. 
Вітер М.М.: Ознайомив з проєктом рішення про передачу в оренду земельної 
ділянки кадастровий номер 3520582000:51:000:800 ТОВ «МЕГАНОМ-ДНІПРО». 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення?   
Депутат Ковтун В.О. запропонував внести технічну правку до проєкту рішення           
за №20.0.2 порядку денного, а саме: в пункті 2 встановити орендну плату на 
рівні 3% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки з щорічним 
переглядом відсотку орендної плати.  
 
Селищний голова: Ставлю на голосування прийняття проєкту рішення в 
цілому, як рішення нашої сесії.  Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №1038/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №2. 
 
2. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про передачу в 
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оренду земельної ділянки кадастровий номер 3520582000:51:000:8004 ТОВ 
«ІВЕНТ ЕКОСИСТЕМ». 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення?  
Депутат Ковтун В.О. запропонував внести технічну правку до проєкту рішення           
№21.0.3, а саме: в пункті 2 встановити орендну плату на рівні 3% від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки з щорічним переглядом відсотку 
орендної плати.  
 
Селищний голова: Ставлю на голосування прийняття проєкту рішення в 
цілому, як рішення нашої сесії. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №1039/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №3. 
 
3. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про передачу в 
оренду земельної ділянки кадастровий номер 3520583000:02:000:9009 СТОВ 
«Агрофірма Ясинівська».   
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення?  
Депутат Ковтун В.О. запропонував внести технічну правку до проєкту рішення           
№22.0.4, а саме: в пункті 2 встановити орендну плату на рівні 8% від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки з щорічним переглядом відсотку 
орендної плати.  
 
Селищний голова: Ставлю на голосування прийняття проєкту рішення в 
цілому,  як рішення нашої сесії. Лічильній комісії провести облік голосів.  
Результати голосування:  
«за»-15,  
«проти»-1,  
«утримались»-6, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1040/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №4. 
 
4. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про продовження 
терміну дії договору оренди земельної ділянки Зикової Н.В.   
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів.  
Результати голосування:  
«за»-22,  
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«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1041/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №5. 
Депутат Бойко Р.М. покинув залу засідань. 
 
5. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про продовження 
терміну дії договорів оренди земельних ділянок ФГ «Сокіл».  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Депутат Сокол С.М. повідомив 
про конфлікт інтересів та сказав, що небратиме участі у голосуванні.  
Селищний голова: Немає доповнень? Ставлю на голосування. Хто за те, щоб 
даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній 
комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-1, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1042/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №6. 
 
6. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про продовження 
терміну дії договору оренди земельної ділянки Кіровоградської обласної 
організації УТМР.   
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1043/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №7. 
Депутат Косенко С.І. покинула залу засідань. 
 
7. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Кочегіній Л.І.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
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«за»-0,  
«проти»-2,  
«утримались»-18, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №8. 
 
8. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Кочегіній Т.В.   
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-0,  
«проти»-2,  
«утримались»-18, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №9. 
 
9. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Голинському В.М.    
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1044/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №10. 
 
10. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою Марченку В.І.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
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В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1045/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №11. 
 
11. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Стояненку О.В.    
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-2, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1046/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №12. 
 
12. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою 
Стояненко А.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-2, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1047/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №13. 
 
13. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Голинському Ю.І.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1048/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №14. 
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14. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Кучеренко Н.М.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-14,  
«проти»-0,  
«утримались»-6, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1049/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №15. 
 
15. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Лук’яненку М.І.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
 «за»-14,  
«проти»-0,  
«утримались»-6, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято. Рішення № 1050/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №16. 
 
16. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні на розроблення проекту землеустрою Лук’яненко С.А.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-14,  
«проти»-0,  
«утримались»-6, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1051/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №17. 
 
17. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Чабан Д.О.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
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Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1052/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №18. 
Депутат Косенко С.І. повернулася в залу засідань. 
Депутат Куценко В.М. покинув залу засідань. 
 
18. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Куралєсіній Ю.Ф.   
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1053/додається/.  
Результати поіменного голосування у додатку №19. 
 
19.  Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Котовій О.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1054/додається/.  
Результати поіменного голосування у додатку №20. 
Депутат Куценко В.М. повернувся в залу засідань. 
 
20. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Манукян Ю.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
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Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1055/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №21. 
 
21. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Гутнику А.В.   
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1056/додається/.  
Результати поіменного голосування у додатку №22. 
 
22. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволів на розроблення документації із землеустрою за рахунок земель 
колишнього КСП ім. Свердлова.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1057/додається/.  
Результати поіменного голосування у додатку №23. 
 
23. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Лазуренко І.Й.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти 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»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1058/додається/.  
Результати поіменного голосування у додатку №24. 
 
24. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Іванюрі І.С.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1059/додається/.  
Результати поіменного голосування у додатку №25. 
 
25. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Кареліну В.А., 
Кареліну І.Я., Довженко В.А., Зіноватній О.І., Яковлєвій Ю.О., Дудник В.А. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-0,  
«проти»-0,  
«утримались»-21, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №26. 
 
26. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою за рахунок 
земельної ділянки з кадастровим номером 3520585000:02:000:9008.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-0,  
«проти»-0,  
«утримались»-21, 
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«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №27. 
 
27. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою за рахунок 
земельної ділянки з кадастровим номером 3520585000:02:000:9007. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-0,  
«проти»-0,  
«утримались»-21, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №28. 
 
28. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою за рахунок 
земельної ділянки з кадастровим номером 3520585000:02:000:9003.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-0,  
«проти»-0,  
«утримались»-21, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №29. 
 
29. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Шавкуну І.Л.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-0,  
«проти»-0,  
«утримались»-21, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
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Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №30. 
 
30. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою                       
Добровольській Л.М.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-0,  
«проти»-0,  
«утримались»-21, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №31. 
 
31. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою                         
Добровольському А.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-0,  
«проти»-0,  
«утримались»-21, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №32. 
 
32. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Шпильовому А.С.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №1060 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №33. 
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33. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Кучер О.Д.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1061/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №34. 
Депутати Вербовська А.В. та Сокол С.М. покинули залу засідань. 
 
34. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у постійне користування 
Олександрівській міжрайонній Державній лабораторії державної служби 
України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1062/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №35. 
Депутат Вербовська А.В. повернулася в залу засідань. 
 
35. 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 Рибальченко О.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1063/додається/. 
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Результати поіменного голосування у додатку №36. 
 
36. Вітер М.М. Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Сміяну В.М.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1064/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №37. 
 
37. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Негер Л.І.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1065/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №38. 
 
38. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Чуприні О.А.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1066/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №39. 
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39. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого господарства Горбаченко П.Д.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1067/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №40. 
 
40. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Дерев’янко К.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1068/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №41. 
 
41. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Чорногор А.М.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1069/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №42. 
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42. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Гожій О.С.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1070/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №43. 
 
43. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Чумаченко Т.А.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1071/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №44. 
 
44. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Черниш В.М.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1072/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №45. 
 
45. 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 Каракоць Г.М.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1073/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №46. 
 
46. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого господартсва Олійник І.А.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1074/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №47. 
 
47. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Приймак І.О.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1075/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №48. 
 
48. 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 Каракоць М.Г.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1076/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №49. 
 
49. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Навроцькому Ю.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1077/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №50. 
 
50. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Дубнік Н.Л.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1078/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №51. 
 
51. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Колотій В.П.  
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Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1079/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №52. 
 
52. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність  земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Вороновій О.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1080/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №53. 
 
53. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
прроекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Коваленку Р.О.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-7,  
«проти»-0,  
«утримались»-12, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №54. 
 
54. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Поліщуку М.О.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
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Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1081/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №55. 
 
55. 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 ведення особистого селянського господарства 
Голинській Л.М.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1082/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №56. 
 
56. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Гудим Е.Е.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1083/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №57. 
 
57. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Юденко Н.М.  
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Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1084/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №58. 
 
58. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Жученко А.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1085/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №59. 
 
59. 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.І. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1086/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №60. 
 
60. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Єпіфановій Л.П.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
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Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1087/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №61. 
 
61. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки та передачу її в оренду 
Родньому С.Ф.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1088/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №62. 
 
62. 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.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1089/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №63. 
 
63. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної  ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Сегеді Ю.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
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Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1090/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №64. 
 
64. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Родній Л.М.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1091/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №65. 
 
65. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Рахубі Г.П.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1092/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №66. 
 
66. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Погорілій М.Г.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти 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»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1093/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №67. 
 
67. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Пересуньку Б.Р.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1094/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №68. 
 
68. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Гудим Т.А.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1095/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №69. 
 
69. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Білоус В.М.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти 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»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1096/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №70. 
 
70. 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 ведення особистого селянського господарства 
Пустовій О.О.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1097/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №71. 
 
71. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
індивідуального садівництва Білоус В.М.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1098/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №72. 
 
72. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) Білоус В.М.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
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Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1099/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №73. 
 
73. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
індивідуального садівництва Коропецькій Г.Є.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1100/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №74. 
 
74. 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 Хоменку Д.І.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1101/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №75. 
 
75. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Буряк Л.С.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти 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»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1102/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №76. 
 
76. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Павловській М.Ф.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1103/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №77. 
 
77. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Голобородьку М.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1104/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №78. 
 
78. 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 
Деречі І.М.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 



47 
 

Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1105/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №79. 
 
79. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
індивідуального садівництва Барабулі В.Г.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1106/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №80. 
 
80. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Ковтун А.П.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1107/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №81. 
 
81. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Петреченку О.П.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти 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»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1108/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №82. 
 
82. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
індивідуального садівництва Скрипнику В.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1109/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №83. 
 
83. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної діялнки для ведення 
особистого селянського господарства Мисюрі В.М.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1110/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №84. 
 
84. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Голинській Н.П.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти 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»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1111/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №85. 
 
85. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Бондаренку О.О. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1112/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №86. 
 
86. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Діхтяру В.О.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1113/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №87. 
 
87. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Журавель М.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти 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»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1114/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №88. 
 
88. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Барабулі В.Г.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1115/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №89. 
 
89. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Пастух Л.Є.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1116/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №90. 
 
90. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Шевченко І.С.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-6,  
«проти»-0,  



51 
 

«утримались»-14, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №91. 
 
91. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Шевченку С.І.   
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-6,  
«проти»-0,  
«утримались»-14, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №92. 
 
92. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Гуртовій В.І.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1117/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №93. 
 
93. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Стояненко О.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти 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»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1118/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №94. 
 
94. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Куценко С.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-6,  
«проти»-0,  
«утримались»-14, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №95. 
 
95. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для городництва 
Дубівці Ю.М.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1119/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №96. 
 
96. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Шишці Л.Л.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
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В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1120/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №97. 
 
97. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Новохатній Л.М.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1121/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №98. 
 
98. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Ковтун Н.І.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-6,  
«проти»-0,  
«утримались»-14, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №99. 
 
99. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Кушвіду Д.О.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
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Рішення прийнято. Рішення № 1122/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №100. 
 
100. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Залізькому В.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-4,  
«проти»-0,  
«утримались»-16, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №101. 
 
101. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Скляренко В.М.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1123/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №102. 
 
102. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Баклан С.А.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1124/додається/. 
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Результати поіменного голосування у додатку №103. 
 
103. 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 Савченку О.А.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1125/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №104. 
 
104. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) Лук’яненко О.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1126/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №105. 
 
105. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) Мельник Ю.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
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Рішення прийнято. Рішення № 1127/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №106. 
 
106. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) Порядько Т.С.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1128/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №107. 
 
107. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) Мошуренко Н.Г.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1129/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №108. 
 
108. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) Риптик О.І.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти 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»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1130/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №109. 
 
109. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) Гуренку Ю.Ю.   
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1131/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №110. 
 
110. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) Костюшко В.О.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1132/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №111. 
 
111. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) Кононенку А.П.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти 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»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1133/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №112. 
 
112. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) Гірняк Ю.А.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1134/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №113. 
 
113. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення прозатвердження 
технічної документації із землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житловвого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка) Лушпай Л.П.   
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1135/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №114. 
 
114. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) Іващенко О.І.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти 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»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1136/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №115. 
Депутат Савченко О.В. покинув залу засідань. 
 
115. М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження технічної 
документації із землеустрою щодо інвентаризації земель для будівництва та 
обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1137/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №116. 
 
116. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) Гусєвій С.С. та Дубовику В.Н.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1138/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №117. 
 
117. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 
для будівництва і обслуовування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) Чернявському С.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
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Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1139/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №118. 
 
118. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою та передачу у власність земельної діялнки 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) Цимбаленко В.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1140/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №119. 
 
119. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) Пересуньку В.В.   
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1141/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №120. 
 
120. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою та передачу у власність земельної діянки  
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
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споруд (присадибна ділянка) Максимченко Г.М.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1142/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №121. 
 
121. 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)                     
Раку О.Б.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1143/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №122. 
 
122. 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) 
Соломонову О.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №1144 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №123. 
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123. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) Атаманчуку В.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1145/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №124. 
 
124. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) Стеблині Я.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1146/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №125. 
 
125. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 
для будівництва житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) Бондарю А.Д.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
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Рішення прийнято. Рішення № 1147/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №126. 
 
126. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) Дядюрі Г.С.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1148/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №127. 
 
127. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення прозатвердження 
технічної документації із землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) Горбатенко Г.І.   
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1149/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №128. 
 
128. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд 9присадибна ділянка) Диль Л.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти 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»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1150/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №129. 
 
129. 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  споруд (присадибна ділянка) 
Євтухову О.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1151/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №130. 
Селищний голова: Шановні депутати, на пленарне засідання сесії прибув 
депутат Голуб М.О. В залі присутні 20 депутатів. 
 
130. 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 Дектярюк Я.Ю. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти 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 № 1152/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №131. 
 
131. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
документації із землеустрою та внесення змін до договору оренди земельної 
ділянки ПрАТ «Київстар».  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення?  
Депутат Ковтун В.О. запропонував внести зміни до пункту 3 проєкту рішення, а 
саме: змінити розмір відсотку орендної плати за користування земельною 
ділянкою з 10% на 12% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.   
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Селищний голова: Немає змін та доповнень? Ставлю на голосування 
пропозицію депутата Ковтуна В.О.  Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Пропозицію прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №132.  
 
Селищний голова: Ставлю на голосування прийняття проєкту рішення в цілому 
зі змінами.  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 № 1153/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №133. 
 
132. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
документації із землеустрою, припинення дії договору оренди та права оренди та 
надання земельної ділянки в оренду АТ «Укртелеком» та АТ «Украпошта».  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення?  
Депутат Ковтун В.О. запропонував внести зміни до пункту 3 проєкту рішення, а 
саме: змінити розмір відсотку орендної плати за користування земельною 
ділянкою з 10% на 12% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.   
Селищний голова: Немає змін та доповнень? Ставлю на голосування 
пропозицію депутата Ковтуна В.О. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Пропозицію прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №134.  
 
Селищний голова: Ставлю на голосування прийняття проєкту рішення в цілому 
зі змінами. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
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«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1154/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №135. 
 
133. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду для сінокосіння і випасання худоби Шишці О.А. (Шишка 
Олександр Андрійович).  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти 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 № 1155/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №136. 
 
134. 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 Шишці О.А. (Шишка Ольга 
Анатоліївна)  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти 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 № 1156/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №137. 
 
135. 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 Шишці О.О.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти 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. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1157/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №138. 
 
136. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельноїділянки 
в оренду для сінокосіння і випасання худоби Чулей О.І.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти 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 № 1158/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №139. 
 
137. 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.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти 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 № 1159/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №140. 
Депутат Кобилінський І.М. покинув залу засідань. 
 
138. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в постійне користування ДП «Олександрівське лісове господарство».   
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти 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»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1160/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №141. 
 
139. 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                         
Гончару В.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1161/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №142. 
 
140. 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            
Гречці В.А.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1162/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №143. 
 
141. 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                        
Зіменку В.М.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
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«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1163/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №144. 
 
142. 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      
Коваленку М.Б.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1164/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №145. 
 
143. 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 Кузик Г.Г.   
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1165/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №146. 
 
144. 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 Г.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
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Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1166/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №147. 
 
145. 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                        
Красюк Л.М.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1167/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №148. 
 
146. 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                      
Бараник Т.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1168/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №149. 
 
147. 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       
Мустафаєвій О.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
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Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1169/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №150. 
 
148. 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 М.М.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1170/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №151. 
 
149. 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 Г.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1171/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №152. 
 
150. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого господарства Ахмедовій І.К.- кизи. 
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Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1172/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №153. 
 
151. 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                       
Ахмедову Н.Г.- огли. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1173/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №154. 
 
152. 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                        
Зайцевій Т.М.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1174/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №155. 
 
153. 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 
Ковальчуку О.А.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1175/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №156. 
 
154. 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 
Сидоренку О.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1176/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №157. 
 
155. 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                          
Сіденку І.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:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1177/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №158. 
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156. 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 Чорноморцю В.Г.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1178/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №159. 
 
157. 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            
Шольці М.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1179/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №160. 
 
158. 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 
Чорноморець Н.І.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1180/додається/. 
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Результати поіменного голосування у додатку №161. 
 
159. 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 
Голинському А.М.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-3,  
«проти»-0,  
«утримались»-16, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №162. 
 
160. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки увласність для ведення особистого селянського господарства Кулак Н.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1181/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №163. 
 
161. 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                  
Телевному Ю.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
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Рішення прийнято. Рішення № 1182/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №164. 
 
162. 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 Слободяну Ю.С.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-0,  
«проти»-3,  
«утримались»-17, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято. 
Результати поіменного голосування у додатку №165. 
 
163. 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                     
Штефану І.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти 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 № 1183/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №166. 
 
164. 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                           
Бедзаю В.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-3,  
«проти»-1,  
«утримались»-15, 
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«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №167. 
 
165. 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                    
Кривошеї О.І.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти 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 № 1184/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №168. 
 
166. 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                     
Міненку В.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти 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 № 1185/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №169. 
 
167. 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                     
Міненко А.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти 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. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1186/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №170. 
 
168. 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        
Гретченко Л.Г.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти 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 № 1187/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №171. 
 
169. 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 
Голинській О.С. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти 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 № 1188/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №172. 
 
170. 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 Рябку В.І. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти 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. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1189/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №173. 
 
171. 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                          
Дядюрі Г.С. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти 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 № 1190/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №174. 
 
172. 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                    
Волосяну В.Г. (Василь Григорович). 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти 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 № 1191/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №175. 
 
173. 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                      
Цупренку В.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
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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 № 1192/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №176. 
 
174. 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 Н.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-1,  
«проти»-0,  
«утримались»-19, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №177. 
 
175. 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.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-1,  
«проти»-0,  
«утримались»-19, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №178. 
 
Селищний голова: Шановні депутати, на пленарне засідання сесії прибула 
депутат Бондаренко Л.І. В залі присутні 20 депутатів. 
 
176. 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                   
Волосян В.Г. (Віра Григорівна).  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти 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 № 1193/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №179. 
 
177. 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                        
Гладуну П.С.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти 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 № 1194/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №180. 
 
178. 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                                      
Коваль Ю.М.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти 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 № 1195/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №181. 
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179. 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 Рябку І.Г. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти 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 № 1196/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №182. 
 
180. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду для городництва Дробіту Ю.П.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення?  
Депутат Ковтун В.О. повідомив, що згідно статті 36 Земельного кодексу 
України, площа земельної ділянки, що надається громадянину в оренду для 
городництва, не може перевищувати 0,6 гектара. Тому запропонував внести 
технічну правку до проекту рішення, замінивши 1,0000 га на 0,6000 га.  
Селищний голова: Немає доповнень та зауважень? Ставлю на голосування. Хто 
за те, щоб даний проєкт рішення прийняти, з урахуванням технічної правки, 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 № 1197/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №183. 
 
181. 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 
Делюрману М.О.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти 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. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1198/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №184. 
 
182. 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 Г.Й.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти 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 № 1199/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №185. 
 
183. 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                       
Тагієвій Т.Т. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти 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 № 1200/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №186. 
 
184. 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 Рябко О.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти 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»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1201/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №187. 
 
185. 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 
Майданнику В.І. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти 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 № 1202/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №188. 
 
186. 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                         
Бабичу В.П.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти 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 № 1203/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №189. 
 
187. 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                         
Бабич Т.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти 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. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1204/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №190. 
 
188. 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 А.Д.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти 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 № 1205/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №191. 
 
189. 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               
Дикій Т.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти 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 № 1206/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №192. 
 
190. 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 
Мироненку Р.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
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Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти 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 № 1207/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №193. 
 
191. 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 
Мироненку В.М.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти 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 № 1208/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №194. 
 
192. 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 
Цишевській О.М.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-9,  
«проти»-0,  
«утримались»-12, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №195. 
 
193. 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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Свириденко О.П.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-14,  
«проти»-0,  
«утримались»-7, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №196. 
 
194. 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                    
Зайцеву В.І.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти 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 № 1209/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №197. 
 
195. 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                       
Бакунцю М.П.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-1,  
«проти»-0,  
«утримались»-20, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №198. 
 
196. 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                     
Колісник Л.С.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-1,  
«проти»-0,  
«утримались»-20, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №199. 
 
197. 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 
Подфігурному Д.Д.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-4, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №200. 
 
198. 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 В.О.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-4, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №201. 
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199. 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 
Чорногорцю В.І.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-4, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №202. 
 
200. 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                         
Козупляці К.О.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-1,  
«проти»-0,  
«утримались»-20, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №203. 
 
201. 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. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-1,  
«проти»-0,  
«утримались»-20, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
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Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №204. 
 
202. 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 Коломійцю Р.С.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти 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 № 1210/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №205. 
 
203. 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 
Кононенку А.А. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти 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 № 1211/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №206. 
 
204. 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 Т.П.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти 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. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1212/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №207. 
 
205. 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                       
Баклану О.О. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти 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 № 1213/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №208. 
 
206. 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                       
Лозовому В.І. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти 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 № 1214/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №209. 
 
207. 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               
Кулиничу Ю.Ю. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти 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»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1215/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №210. 
 
208. 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           
Тішиній С.С.                      
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти 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 № 1216/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №211. 
 
209. 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 М.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти 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 № 1217/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №212. 
 
210. 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 К.І.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти 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. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1218/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №213. 
Депутат Савченко С.В. покинув залу засідань. 
 
211. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність 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 в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1219/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №214. 
 
212. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для індивідуального садівництва Мартиновій О.М.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1220/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №215. 
 
213. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для індивідуального садівництва Александровій Н.А.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти 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»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1221/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №216. 
 
214. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для індивідуального садівництва Ковальчуку О.А.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1222/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №217. 
 
215. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення роекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) Шишці Л.П.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1223/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №218. 
 
216. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту щодо відведення земельних ділянок для 
будівництва та обслуговування будинку, господарського будинку і споруд 
(присадибна ділянка) та для ведення особистого селянського господарства 
Голинському І.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
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Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1224/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №219. 
 
217. 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 Виннику Л.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1225/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №220. 
 
218. 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  Кондратенко Н.О.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1226/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №221. 
 
219. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
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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  Петренко К.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»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1227/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №222. 
 
220. 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  Черкес Т.Г. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1228/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №223. 
 
221. 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  Буковській Н.С. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
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В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1229/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №224. 
 
222. 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  Жидик Л.Г. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1230/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №225. 
 
223. 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  Чорнобаю Г.І. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1231/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №226. 
 
224. 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  Овчаренку М.Г. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти 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»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № /1232додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №227. 
 
225. 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  Чабану О.С. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1233/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №228. 
 
226. 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  Парієнко Т.К.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1234/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №229. 
 
227. 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 
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будівель і споруд (присадибна ділянка) та для ведення оіндивідуального 
садівництва Невмержицькому О.С. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1235/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №230. 
 
228. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду для городництва Кучеренко І.О.   
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1236/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №231. 
 
229. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду для городництва Нагірному Ю.П.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1237/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №232. 
 
230. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
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встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у 
власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 
земельну частку (пай) Досужій Т.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1238/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №233. 
 
231. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про внесення змін 
до рішення 8 сесії 8 скликання № 172 від 26 лютого 2021року «Про встановлення 
граничного розміру площі земельних ділянок, які передаються в оренду 
громадянам, для сінокосіння і випасання худоби та/або для городництва, на 
території Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1239/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №234. 
 
232. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про внесення змін 
до рішення 8 сесії 8 скликання №171 від 26 лютого 2021 року «Про встановлення 
розміру ставок орендної плати за користування земельними ділянками на 
території Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області».  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-2, 
«не голосували»-4. 
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В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1240/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №235. 
 
233. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про внесення змін в 
рішення 10 сесії 8 скликання №422 від 02 квітня 2021 року «Про затвердження 
технічної документації із землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) Шольці В.О.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1241/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №236. 
 
234. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про внесення змін 
до рішення 26 сесії 7 скликання Підлісненської сільської ради від 13 березня 
2019 року №325 «Про надання дозволу на складання проекту землеустрою на 
земельні ділянки для ведення лісового господарства та передачу їх у постійне 
користування ДП «Олександрівське ЛГ». 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-2, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1242/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №237. 
 
235. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про внесення змін 
до рішення 45 сесії 7 скликання Олександрівської селищної ради від 20 грудня 
2019 року №1048 «Про надання дозволу Радзевилу А.В. на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства в селі Китайгород». 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії? 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
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Результати голосування:  
«за»-1,  
«проти»-0,  
«утримались»-19, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №238. 
 
236. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про внесення змін 
до діючих договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення?  
Депутат Ковтун В.О. запропонував внести зміни до проекту рішення, а саме: 
пункт 1 додати словами: «…з фізичними та юридичними особами-
орендарями…».  
Селищний голова: Ставлю на голосування. Хто за пропозицію депутата 
Ковтуна В.О., прошу проголосувати. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Пропозицію прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №239. 
 
Селищний голова: Немає доповнень? Ставлю на голосування приймання 
проекту рішення в цілому зі змінами. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1243/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №240. 
 
237. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про припинення 
користування земельними ділянками у зв’язку з добровільними відмовами.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти 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. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1244/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №241. 
 
Селищний голова: 
 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного «Різне». 
Селищний голова Безпечний О.І. зачитав звернення працівників КНП 

«Олександрівська лікарня» Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області: «Внаслідок заборгованості та затримки 
заробітної плати в КНП «Олександрівська лікарня», що має місце сьогодні 3 млн. 
200 тис. грн. (аванс та зарплата за червень) в колективі нашого закладу 
створюється та зростає моральна напруга. Затримка зарплати на 1 місяць та 
більше прийняла, кажучи медичною термінологією «хронічний варіант» перебігу 
з постійним погіршенням та накопиченням боргу протягом останніх 3-х місяців. 

Адміністрація закладу змушена вдаватись до постійних вирішень проблеми:           
вкотре «оптимізація», тобто скорочення уже надцятий раз скороченого та 
оптимізованого штату та працівників; 

зменшення або зняття надбавок та доплат за чергування, складність та 
напруженість і т.д.; 

відправка персоналу закладу у відпустку без збереження зарплати. 
А хто буде надавати медичну допомогу, прибирати, здійснювати догляд за 

тяжкохворими, проводити бухгалтерські операції, поточний ремонт обладнання, 
медичної техніки, варити їсти, прибирати території і т.д. 

А які зарплати? Наприклад, посадовий оклад лікаря терапевтичного 
профілю з вищою кваліфікаційною категорією складає 6061 грн. 

Причини – 60% фінансується НСЗУ, 40% заробляє лікарня та виплати з 
бюджету органів місцевого самоврядування; а також недосконалість медичних 
реформ. 

Умови надання послуг НСЗУ постійно змінюються, доводяться інколи до 
неможливого. Наприклад: для лікування хворих на COVID-19, для відкриття 
пакету, потрібно 6!!! анестезіологів, також з незрозумілих причин НСЗУ не 
враховує всю кількість пролікованих хворих і т.д., що приводить до зменшення 
фінансування статті «Зарплата». 

Враховуючи ситуацію в КНП «Олександрівська лікарня», просимо Вас не 
стояти осторонь даної проблеми, зберегти заклад та його кадровий склад шляхом 
адекватного виділення коштів з бюджету ОТГ для фінансування лікарні. 

Залишаємо за собою право повторних звернень та в критичному випадку – 
акцій протесту». 

По даному зверненню виступили працівники КНП «Олександрівська 
лікарня», а саме: завідуюча поліклінічним відділеням Тетерська Олена Сергіївна 
та завідуюча інфекційним відділенням Діденко Тетяна Андріївна. Дані 
працівники пояснили ситуацію, яка склалася в закладі та попросили надати 
фінансову підтримку для вирішення даних питань.  
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Селищний голова: для розгляду слідуючого питання слово надається 
секретарю Олександрівської селищної ради Брайку Віталію Вікторовичу. 

Брайко В.В. підняв питання висвітлення інформації депутатом 
Кропивницької районної ради VIII скликання Лаврусем Андрієм 
Миколайовичем в Інтернет-мережі, на своїй сторінці у Facebook щодо роботи 
Олександрівської селищної ради а саме: «Що голова селищної ради навіть на 
дзвінки не відповідає голови райради. Райрада ще не встигла передати майно, як 
уже дійшла інформація, що його хочуть роздерибанити в Олександрівській 
громаді. На порядку денному селищної ради більшості, яку сколотили навколо 
секретаря - це власні інтереси. Питання громади не на часі…і так постійно. Що у 
коридорі «білого дому» побились між собою голова і секретар. З них сміються 
не лише в районі, а й області.». 

Брайко В.В. зазначив, що депутат повинен дотримуватись певних правил 
депутатської етики, в тому числі: не допускати образливих висловлювань, не 
використовувати у публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості 
стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, та інших 
посадових осіб.  

Депутат місцевої ради не несе відповідальності лише за виступи на 
засіданнях ради та її органів, за винятком відповідальності за образу чи наклеп. 
Повинен утримуватися від висвітлення в соціальних мережах Інтернету 
безглуздих, нічим не підтверджених та не перевірених відомостей (інформації), в 
даному випадку до Олександрівської селищної ради в цілому, як органу 
місцевого самоврядування, та її посадових осіб – селищного голови та секретаря 
селищної ради. 

Тому, депутат Брайко В.В. запропонував направити даний лист-звернення 
на розгляд постійної комісії Кропивницької районної ради з питань регламенту, 
законності, діяльності ради, депутатської етики та антикорупційної політики для 
розгляду питання порушення депутатом районної ради Лаврусем А.М. правил 
депутатської етики та спростувати недостовірну інформацію у такий же спосіб, у 
який вона була порушена. 

 
Селищний голова: слово надається депутату Олександрівської селищної 

ради Гончаренку Григорію Кіндратовичу. 
Гончаренко Г.К. запропонував, в зв’язку з виступом депутата 

Кропивницької районної ради VIII скликання Лавруся Андрія Миколайовича в 
Інтернет-мережі, на своїй сторінці у Facebook, протокольно доручити 
працівникам Олександрівської селищної ради підготувати лист до керівництва 
Кропивницької районної ради в якому запросити депутата  Кропивницької 
районної ради Лавруся Андрія Миколайовича на чергове засідання сесії 
Олександрівської селищної ради, яке відбудеться у липні 2021 року для 
підтвердження  або спростування висвітленої інформації про роботу селищної 
ради. 

Направити за дорученням депутатів Олександрівської селищної ради лист за 
підписом Олександрівського селищного голови Олександра Безпечного в стислі 
терміни. 
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Селищний голова: 
 

Шановні депутати! 
 

Всі питання, які виносились на розгляд другого пленарного засідання 
чотирнадцятої сесії Олександрівської селищної ради восьмого скликання, 
розглянуто.  

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

скликання оголошую закритою. 
 
 

(Звучить Гімн України) 
 
 
Селищний голова                                                            Олександр БЕЗПЕЧНИЙ 
 


