
 
 
                                 
                                                          

 
                                

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

____________________________________________________________________ 

 
ПРОТОКОЛ  №15 

пленарного засідання п’ятнадцятої сесії Олександрівської 
селищної ради восьмого скликання 

 
від 30 липня  2021 року                                                                смт Олександрівка 
           

Відповідно до пункту 11 статті 46 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» п’ятнадцяту сесію Олександрівської селищної ради 
восьмого скликання відкриває селищний голова Безпечний Олександр Іванович.  
 
Селищний голова:  

 
Шановні депутати, шановні запрошені! 

 
На п’ятнадцяту сесію Олександрівської селищної ради восьмого скликання 

прибули 25 депутатів із  26 обраних /Додаток №1 додається/.  
Згідно з пунктом 12 статті 46 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» сесія ради є повноважною. П’ятнадцяту сесію 
Олександрівської селищної ради восьмого скликання оголошую відкритою.  
 

( Звучить Гімн України ) 
 

У роботі п’ятнадцятої сесії селищної ради беруть участь: 
 
Антіпова Ірина Олександрівна Начальник відділу соціального захисту 

населення Олександрівської селищної ради 
Антіпов Сергій Юрійович Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету Олександрівської 
селищної ради 

Вітер Микола Михайлович Начальник відділу земельних ресурсів та 
просторового планування 
Олександрівської селищної ради 

Панченко Ярослав Олексійович Начальник відділу містобудування, 
архітектури, житлово-комунального 
господарства та благоустрою 
Олександрівської селищної ради 

Семенченко Ірина Вікторівна  Головний бухгалтер Олександрівської 
селищної ради 

Семенюк Юрій Анатолійович  Заступник голови Кіровоградської 
обласної ради 
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Тараненко Олександр 
Олександрович  

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

Тимко Сергій Миколайович  Начальник відділу освіти Олександрівської 
селищної ради  

Шията Валентина Іванівна Начальник фінансового відділу 
Олександрівської селищної ради 

        
 
Розпочнемо роботу сесії.  
Переходимо до розгляду питань порядку денного. 

На розгляд засідання п’ятнадцятої сесії селищної ради восьмого 
скликання пропонується наступний  
 

Порядок денний: 
 

1.  Звіт голови Олександрівської селищної ради про роботу 
виконавчих органів Олександрівської селищної ради за І 
півріччя 2021 року.  

Безпечний О.І.  

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

Шията В.І.  

3.  Про внесення змін та доповнень до Програми соціально-
економічного і культурного розвитку Олександрівської 
селищної ради на 2021 рік 

Тараненко О.О. 

4.  Про надання згоди на прийняття майна з державної у 
комунальну власність Олександрівської селищної 
територіальної громади в особі Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області 

Тараненко О.О. 

5.  Про внесення змін до рішення 8 сесії 8 скликання № 163 
«Про затвердження Положення про службу у справах 
дітей Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області 

Письменна Г.А. 

6.  Про затвердження Положення про преміювання 
посадових осіб, службовців, керівників підприємств, 
установ та закладів комунальної власності 
Олександрівської селищної ради 

Семенченко 
І.В. 

7.  Про погодження продовження контракту з директором 
КУ «Олександрівський ІРЦ»  

 

8.  Про затвердження Програми розвитку земельних 
відносин територіальної громади Олександрівської 
селищної ради на 2021 – 2023 роки. 

Вітер М.М 

9.  Про резервування земельних ділянок та створення 
громадський пасовищ та сіножатей на території 
Олександрівської селищної ради. 

Вітер М.М 

10.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту Вітер М.М 
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землеустрою ТОВ «2-ге ім. Петровського» за межами 
селища міського типу Олександрівка. 

11.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою Красіловській О.С. 

Вітер М.М 

12.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
документації із землеустрою Чабрак О.М. 

Вітер М.М 

13.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою Жученку О.В. 

Вітер М.М 

14.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проектів 
землеустрою громадянам за межами села Родниківка. 

Вітер М.М 

15.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою Повху М.М. 

Вітер М.М 

16.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проектів 
землеустрою за рахунок земельної ділянки з 
кадастровим номером 3520581500:02:000:9016. 

Вітер М.М 

17.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
документації із землеустрою Правосудько Н.М. 

Вітер М.М 

18.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
документації із землеустрою Метелиці І.Ю. 

Вітер М.М 

19.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
документації із землеустрою Храпійчуку А.А. 

Вітер М.М.  

20.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проектів 
землеустрою за рахунок земельної ділянки за межами 
села Підлісне з кадастровим номером 
3520585000:02:000:9003. 

Вітер М.М.  

21.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проектів 
землеустрою за рахунок земельної ділянки за межами 
села Вищі Верещаки з кадастровим номером 
3520582000:02:000:9044. 

Вітер М.М.  

22.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
документації із землеустрою Козупляці М.Ю. 

Вітер М.М.  

23.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
документації із землеустрою Маган Н.О. 

Вітер М.М.  

24.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
документації із землеустрою Павлюченку В.О. 

Вітер М.М.  

25.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
документації із землеустрою Дерендяєвій І.П. 

Вітер М.М.  

26.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
документації із землеустрою Пересунько Т.В. 

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

28.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
документації із землеустрою Романчі Т.В. 

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  
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30.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
документації із землеустрою Рябку Ю.О. та Рябко Н.М. 

Вітер М.М.  

31.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
документації із землеустрою Баку А.М. 

Вітер М.М.  

32.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
документації із землеустрою Чернявській Н.В. 

Вітер М.М.  

33.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
документації із землеустрою Куценку О.В. 

Вітер М.М.  

34.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
документації із землеустрою Сірому А.Б. 

Вітер М.М.  

35.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою СТОВ «Агрофірма Ясенівська». 

Вітер М.М.  

36.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проектів 
землеустрою Лісовій Л.О. 

Вітер М.М.  

37.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
документації із землеустрою Саржовській В.К. 

Вітер М.М.  

38.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проектів 
землеустрою ФГ «Хортиця 2012». 

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

40.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проектів 
землеустрою за рахунок земельної ділянки з 
кадастровим номером 3520582000:02:000:9032. 

Вітер М.М.  

41.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проектів 
землеустрою ТДВ «2-ге ім. Петровського». 

Вітер М.М.  

42.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проектів 
землеустрою за рахунок земельної ділянки за межами 
села Гайове з кадастровим номером 
3520581700:02:000:9081. 

Вітер М.М.  

43.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проектів 
землеустрою за рахунок земельної ділянки за межами 
села Гайове з кадастровим номером 
3520581700:02:000:0679. 

Вітер М.М.  

44.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
документації із землеустрою Павлюченку В.О. 

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

47.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Брайко Л.Д. 

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  
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селянського господарства Мовчану В.М. 
49.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 

власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Шевцову В.В. 

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

53.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Чорноморець Н.А. 

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

55.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Удовик Г.Г. 

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

64.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у Вітер М.М.  
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власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Діхтяр Н.В. 

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  
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80.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства учаснику АТО Подуфаловій 
Г.М. 

Вітер М.М.  

81.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Черепінській Л.Ф. 

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

85.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Хорєвій Н.О. 

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

90.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Іщенко С.П. 

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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



8 
 

власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Пономаренку В.А. 

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

98.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Западнюк Н.Г. 

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

107. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Сімоненко Н.С. 

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

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

Вітер М.М.  

112. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Кондратенку Д.Ю. 

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

114. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства учаснику Шушурі Р.А.  

Вітер М.М.  

115. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства учаснику Чечіль І.Й. 

Вітер М.М.  

116. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства учаснику АТО Ткаченку І.А. 

Вітер М.М.  

117. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Блажко Н.І. 

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  
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селянського господарства Шевченку М.Г. 
127. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 

власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Кривенку Д.Б. 

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

136. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Черніковій К.М. 

Вітер М.М.  

137. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Курганській Т.О. 

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

139. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Галушко Н.О. 

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

148. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства учаснику АТО Майданику 
В.М. 

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

154. Про затвердження проекту землеустрою та передачу 
земельної ділянки кадастровий номер: 
3520587500:02:000:1419 у постійне користування ДП 
«Олександрівське лісове господарство» 

Вітер М.М.  

155. Про затвердження проекту землеустрою та передачу 
земельної ділянки кадастровий номер: 
3520581500:02:000:0344 у постійне користування ДП 
«Олександрівське лісове господарство» 

Вітер М.М.  

156. Про затвердження проекту землеустрою та передачу 
земельної ділянки кадастровий номер: 
3520585500:02:000:0379 у постійне користування ДП 

Вітер М.М.  
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«Олександрівське лісове господарство». 
157. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 

власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Калініченку С.Ю. 

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

159. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Черноусовій О.О. 

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

162. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Пудич С.Г. 

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

168. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Мурзак К.Ф. 

Вітер М.М.  

169. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Дейкуну П.С. 

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

172. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у Вітер М.М.  
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власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Бусуйку В.Г. 

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

175. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Фітенку О.О. 

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

177. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Садовській Н.С. 

Вітер М.М.  

178. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Ткачук Н.А. 

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

181. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Кармаковій П.Ф. 

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

190. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Смородіній А.А. 

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

197. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Чорноброву В.Я. 

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

201. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Стоянову Є.І. 

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  
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селянського господарства Тіхонову О.В. 
204. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 

власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Стояновій О.А. 

Вітер М.М.  

205. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Гнатишину Р.Я. 

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

207. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Чумаку С.Р. 

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

216. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Павловській Н.О. 

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

219. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у Вітер М.М.  
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власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Марляну Р.О. 

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

223. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Черемісіній Н.Г. 

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

228. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства учаснику АТО Дробіту В.Ю. 

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

230. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для індивідуального 
садівництва Шевченку С.Ф. 

Вітер М.М.  

231. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для індивідуального 
садівництва Ковтуну Д.А. 

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

233. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для індивідуального 
садівництва Барабулі О.О. 

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  
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235. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для індивідуального 
садівництва Браславцю О.М. 

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

237. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для індивідуального 
садівництва Куценко О.В. 

Вітер М.М.  

238. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для індивідуального 
садівництва Сторчаку В.С. 

Вітер М.М.  

239. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для індивідуального 
садівництва Волошину О.А. 

Вітер М.М.  

240. 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 Губенко Л.І. 

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

247. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для будівництва та 

Вітер М.М.  
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обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) Зілінській В.М. 

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

Вітер М.М.  

249. Про затвердження проекту землеустрою та передачу в 
оренду земельної ділянки для городництва Скляренку 
І.В. (кадастровий номер 3520580500:02:000:9060). 

Вітер М.М.  

250. Про затвердження проекту землеустрою та передачу в 
оренду земельної ділянки для городництва Скляренку 
І.В. (кадастровий номер 3520580500:02:000:9061). 

Вітер М.М.  

251. Про затвердження проекту землеустрою та передачу в 
оренду земельної ділянки для городництва Мілютіній 
Т.І. (кадастровий номер 3520580500:02:000:9059). 

Вітер М.М.  

252. Про затвердження проекту землеустрою та передачу в 
оренду земельної ділянки для городництва Мілютіній 
Т.І. (кадастровий номер 3520580500:02:000:9058). 

Вітер М.М.  

253. Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та передачу її в оренду 
Бондарю А.Д. 

Вітер М.М.  

254. Про затвердження проекту землеустрою та передачу в 
оренду земельної ділянки для городництва Дубівці С.С. 

Вітер М.М.  

255. Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та передачу її в оренду 
ТДВ «2-ге ім.Петровського». 

Вітер М.М.  

256. Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та передачу її в оренду 
ПрАТ «Кіровоградобленерго» земельна ділянка 
3520588600:51:000:0065 площею 0,0014 га. 

Вітер М.М.  

257. Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок та передачу їх в оренду 
Радзевилу А.В. 

Вітер М.М.  

258. Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та передачу її в оренду 
ПрАТ «Кіровоградобленерго» земельна ділянка 
3520587000:51:000:0068 площею 0,0013 га. 

Вітер М.М.  

259. Про затвердження проекту землеустрою та передачу в 
оренду земельної ділянки для городництва Курилику 
В.В. 

Вітер М.М.  

260. Про затвердження проекту землеустрою та передачу в 
оренду земельної ділянки для городництва Курганській 
Т.О. 

Вітер М.М. 

261. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва Власенко О.В. 

Вітер М.М. 

262. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у Вітер М.М. 
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власність земельної ділянки для будівництва 
індивідуального гаражу Каліман В.М. 

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

Вітер М.М. 

264. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для будівництва 
індивідуального гаражу Курінному І.О. 

Вітер М.М. 

265. Про затвердження технічної документації із 
землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 
для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва Коваленко А.П. 

Вітер М.М. 

266. Про затвердження технічної документації із 
землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 
для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва Кабачку Ф.А. 

Вітер М.М. 

267. Про затвердження технічної документації із 
землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 
для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва Бондаренко З.Г. 

Вітер М.М. 

268. Про затвердження технічної документації із 
землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 
для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва Ботош В.І. 

Вітер М.М. 

269. Про затвердження технічної документації із 
землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 
для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва Коліснику С.Г. 

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

277. Про затвердження технічної документації ізземлеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та передачу у власність Василенії 
Л.М. 

Вітер М.М. 

278. Про затвердженнятехнічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) у власність Коцупері А.В. 

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

281. Про затвердження технічної документації із Вітер М.М. 
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землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) для будівництвата 
обслуговування житлового будинку, господарських 
будівельі споруд (присадибна ділянка) та передачу у 
власність Зосименко Н.М. 

282. Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
будівництвата обслуговування житлового будинку, 
господарських будівельі споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Кабаку А.М. 

Вітер М.М. 

283. Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
будівництвата обслуговування житлового будинку, 
господарських будівельі споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Кабаку М.А. 

Вітер М.М. 

284. Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
будівництвата обслуговування житлового будинку, 
господарських будівельі споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Пересуньку В.А. 

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 
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передачу у власність Поморцеву В.В. 
297. Про затвердження технічної документації із 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 
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господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Зеленьку В.П. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

308. Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) у спільну 
часткову власність Вовку Р.В., Масляному М.М. та 
Носенко О.П. 

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

311. Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у 
спільну часткову власність Ковтуну С.В. та Ковтун Я.О. 

Вітер М.М. 

312. Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земель для 

Вітер М.М. 
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будівництва та обслуговування будівель закладів 
культурно – просвітницького обслуговування за 
адресою: вулиця Центральна, 13б, село Голикове 
Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області. 

313. Про затвердження документації із землеустрою та 
надання земельної ділянки в оренду ПрАТ «Київстар». 

Вітер М.М. 

314. Про надання згоди на продовження на 10 років строку 
дії права суборенди земельної ділянки ділянки 
3520582000:02:000:9022 площею 84,72 га між Скічком 
Дмитром Олексійовичем та ПСП «Вищеверещаківське». 

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

317. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду для сінокосіння і випасання худоби Шкапич Л.М. 

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

319. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду для городництва Кучеренко Л.П. 

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

321. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду для городництва Атамасю В.І. 

Вітер М.М. 

322. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду для городництва Атамасю О.В. 

Вітер М.М. 

323. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
орієнтовною площею 0,0700 га в оренду для 
городництва Лагно І.С. 

Вітер М.М. 

324. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
орієнтовною площею 0,2600 га в оренду для 
городництва Лагно І.С. 

Вітер М.М. 

325. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

Вітер М.М. 
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оренду для городництва Птусі С.І. 
326. Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду для городництва Гришко О.П. 

Вітер М.М. 

327. Про надання дозволу Куценку В.М. на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду по вулиці Набережна 1Б-1. 

Вітер М.М. 

328. Про надання дозволу Куценку В.М. на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду по вулиці Набережна 1Б-2. 

Вітер М.М. 

329. Про надання дозволу Куценку В.М. на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду по вулиці Набережна 1Б-3. 

Вітер М.М. 

330. Про надання дозволу Куценку В.М. на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду по вулиці Набережна 1Б-4. 

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 



27 
 

господарства Гладирю В.Г. 
339. Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства Вовченку Г.В. 

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

350. 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 Чумаку Ю.О. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

362. Про надання дозволу на розроблення проекту Вітер М.М. 
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землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства Багаченко Н.О. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

371. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства учаснику АТО Діхтярю Ю.В. 

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

385. 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 учаснику АТО Черемисіну С.Ю. 
386. Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства Тірпаку Ю.М. 

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

397. 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 Норенку В.В. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

408. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства учаснику АТО Каліновському І.С. 

Вітер М.М. 

409. Про надання дозволу на розроблення проекту Вітер М.М. 
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землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства Мельнику А.Ю. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

417. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства Георгієвій Т.Б. 

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

432. 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 Мухіну С.В. 
433. Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для індивідуального садівництва Петренку 
О.Г. 

Вітер М.М. 

434. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для індивідуального садівництва Малохатьку 
В.В. 

Вітер М.М. 

435. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для індивідуального садівництва Фощію С.М. 

Вітер М.М. 

436. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для індивідуального садівництва Бойко О.І. 

Вітер М.М. 

437. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для індивідуального садівництва Осадчій Л.М. 

Вітер М.М. 

438. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для індивідуального садівництва Мазуренку 
І.О. 

Вітер М.М. 

439. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для індивідуального садівництва Тукалу Л.С. 

Вітер М.М. 

440. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для індивідуального садівництва Печериці 
О.Г. 

Вітер М.М. 

441. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для індивідуального садівництва Печериці 
М.Т. 

Вітер М.М. 

442. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для індивідуального садівництва Шишці О.О. 

Вітер М.М. 

443. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
Сінозацькому Б.С. 

Вітер М.М. 

444. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
Денисенку В.Г. 

Вітер М.М. 

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

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

Вітер М.М. 

447. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
Горлу С.А. 

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

453. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва індивідуального гаражу 
Шевченку Л.В. 

Вітер М.М. 

454. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва індивідуального гаражу 
Горобченку В.Г. 

Вітер М.М. 
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455. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва індивідуального гаражу 
Грицевському В.В. 

Вітер М.М. 

456. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва індивідуального гаражу 
Заїкіній Т.М.  

Вітер М.М. 

457. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва індивідуального гаражу 
Славіковському В.В. 

Вітер М.М. 

458. Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення)меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) у власність для ведення товарного 
сільськогосподарського  виробництва на земельну 
частку (пай) Дерев’янко Н.М. 

Вітер М.М. 

459. Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) у власність для ведення товарного 
сільськогосподарського  виробництва на земельну 
частку (пай) Костенку С.Ф. 

Вітер М.М. 

460. Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) у власність для ведення товарного 
сільськогосподарського  виробництва на земельну 
частку (пай) Горбачовій В.К. 

Вітер М.М. 

461. Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) у власність для ведення товарного 
сільськогосподарського  виробництва на земельну 
частку (пай) Заболотній О.А. 

Вітер М.М. 

462. Про надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
воренду для городництва громадянам за межами села 
Нова Осота. 

Вітер М.М. 

463. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства учаснику АТО Мохуру Є.О. 

Вітер М.М. 

464. Про надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 
оренду для сінокосіння і випасання худоби громадянам 

Вітер М.М. 
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за межами села Омельгород. 
465. Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства громадянам за межами села Омельгород. 

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

470. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства учаснику АТО Засядьку М.О. 

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

472. Про внесення змін в рішення сьомої сесії восьмого 
скликання № 140 від 28 січня 2021 року «Про надання 
дозволу Торубарі В.А на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду по вулиці Незалежності України, 129 б в смт 
Олександрівка». 

Вітер М.М. 

473. Про внесення змін в рішення дванадцятої сесії восьмого 
скликання № 640 від 28 квітня 2021 року «Про 
затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Павловській Н.Я.» 

Вітер М.М. 

474. Про внесення змін в рішення тринадцятої сесії восьмого 
скликання № 976 від 09 червня 2021 року «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Бугаєнко Г.Є.» 

Вітер М.М. 

475. Про внесення змін до рішення чотирнадцятої сесії 
Олександрівської селищної ради від 30 червня 2021 року 

Вітер М.М. 
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№ 1039 «Про передачу в оренду земельної ділянки 
кадастровий номер 3520582000:51:000:8004 ТОВ 
«ІВЕНТ ЕКОСИСТЕМ». 

476. Про внесення змін до рішення чотирнадцятої сесії 
Олександрівської селищної ради від 30 червня 2021 року 
№1038 «Про передачу в оренду земельної ділянки 
кадастровий номер 3520582000:51:000:8002 ТОВ 
«МЕГАНОМ – ДНІПРО». 

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

478. Про скасування рішення № 736 від 28 квітня 2021 року 
«Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства Орлику О.В.». 

Вітер М.М. 

479. Різне.  
 
Комісія з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та соціального 
захисту населення та комісія з питань регламенту та депутатської діяльності, 
захисту та правопорядку  запропонували зняти з порядку денного питання                          
№ 5 «Про внесення змін до рішення 8 сесії 8 скликання № 163 «Про 
затвердження Положення про службу у справах дітей Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області»» та питання                 
№ 7 «Про погодження продовження контракту з директором КУ 
«Олександрівський ІРЦ».  
 
Секретар селищної ради Брайко В.В. запропонував зняти з порядку денного 
питання № 44 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із 
землеустрою Павлюченку В.О.», оскільки дане питання дублюється № 24 «Про 
відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою 
Павлюченку В.О.». 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування затвердження порядку денного за 
основу. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-25,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Порядок денний прийнято за основу. 
Результати поіменного голосування у додатку №2. 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування пропозицію комісії з питань охорони 
здоров’я, освіти, культури, спорту та соціального захисту населення та комісії з 
питань регламенту та депутатської діяльності, захисту та правопорядку  зняти з 
порядку денного питання № 5 ««Про внесення змін до рішення 8 сесії 8 
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скликання № 163 «Про затвердження Положення про службу у справах дітей 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області»». Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-25,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Пропозицію прийнято. 
Результати поіменного голосування у додатку №3. 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування пропозицію комісії з питань охорони 
здоров’я, освіти, культури, спорту та соціального захисту населення та комісії з 
питань регламенту та депутатської діяльності, захисту та правопорядку  зняти з 
порядку денного питання № 7 «Про погодження продовження контракту з 
директором КУ «Олександрівський ІРЦ». Лічильній комісії провести облік 
голосів. 
Результати голосування:  
«за»-25,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Пропозицію прийнято. 
Результати поіменного голосування у додатку №4. 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування пропозицію секретаря селищної 
ради Брайка В.В.  зняти з порядку денного питання № 44 «Про відмову у наданні 
дозволу на розроблення документації із землеустрою Павлюченку В.О.». 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-25,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Пропозицію прийнято. 
Результати поіменного голосування у додатку №5. 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування затвердження порядку денного         
зі змінами. Лічильній комісії провести облік голосів.  
Результати голосування:  
«за»-25,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
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В голосуванні бере участь селищний голова. 
Порядок денний прийнято зі змінами. 
Результати поіменного голосування у додатку №6. 
  
1. Селищний голова: доповів по питанню «Звіт голови Олександрівської 
селищної ради про роботу виконавчих органів Олександрівської селищної ради 
за І півріччя 2021 року».    
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування 
прийняття проєкту рішення за основу в цілому, як рішення нашої сесії. 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №1245 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №7.  
 
2. Селищний голова: Слово для розгляду наступного питання надається 
начальнику фінансового відділу Олександрівської селищної ради Шияті 
Валентині Іванівні.  
Шията В.І.: Ознайомила з проєктом рішення «Про внесення змін до рішення 
селищної ради від 24 грудня 2020 року № 84 «Про бюджет Олександрівської 
селищної територіальної громади на 2021 рік»».  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення?  
 
Комісія з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності 
запропонувала внести зміни в проєкт рішення до дохідної та видаткової частини 
селищного бюджету, а саме:  
 згідно змін доходна частина селищного бюджету збільшується                       
2 953 485 грн; 
 згідно проєкту рішення доходи селищного бюджету збільшуються по 
загальному фонду на 3 453 845 грн;  
 перевиконання дохідної частини загального фонду по орендній платі за 
землю з юридичних осіб на 983 845 грн;  
 субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на 2 470 000 грн. 
Збільшуються видатки селищного бюджету згідно змін  на 2 953 485 грн. В 
цілому по змінах до бюджету селищної територіальної громади видатки 
збільшуються на 3 453 845 грн, з них: по загальному фонду збільшуються 
видатки на 653 117 грн, по спеціальному фонду на 2 800 728 грн.  
 
 По головному розпоряднику коштів – селищній раді, по загальному фонду 
збільшуються видатки на 653 117 грн, з них: по КПКВК МБ 2010 
«Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» на 653 117 грн, з 
яких на виплату заробітної плати направляється 500 000 грн.  
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 По головному розпоряднику коштів – відділу освіти, збільшуються 
видатки по спеціальному фонду на 2 215 000 грн, по КПКВК МБ 7363 
«Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій»  

за рахунок субвенції з державного бюджету на соціально-економічний 
розвиток на 2 075 000 грн, а саме:  

придбання спортивно-ігрового дитячого майданчика для Михайлівського 
закладу дошкільної освіти Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області 75 000 грн; 

капітальний ремонт приміщень дошкільного навчального закладу № 3 по 
провулку Зелений, 8 в смт Олександрівка, Олександрівського району 
Кіровоградської області. Коригування – 2 000 000 грн; 

за рахунок коштів селищного бюджету 140 000 грн, а саме: 6 
проведення коригування проекту, виготовлення енергетичного паспорта, 

проведення експертизи проекту «Капітальний ремонт приміщень дошкільного 
навчального закладу № 3 по провулку Зелений, 8 в смт Олександрівка 
Олександрівського району Кіровоградської області». Коригування – 80 000 грн; 

здійснення технічного нагляду по проекту «Капітальний ремонт 
Красносільського закладу дошкільної освіти (дитячий садок) Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 27326                                
с Красносілля, вул. Нова, буд.12 (коригування) 30 000 грн.  

 
По головному розпоряднику коштів – відділу культури збільшуються 

видатки по спеціальному фонду за рахунок субвенції з державного бюджету на 
соціально-економічний розвиток на 50 000 грн, а саме:  

по КПКВК МБ 7363 «Виконання інвестиційнихпроектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» 
на 50 000 грн, з них – придбання обладнання, устаткування та предметів 
довгострокового користування для Красносілківського сільського будинку 
культури Центру культури і дозвілля Олександрівської селищної ради                       
50 000 грн.  

 
По головному розпоряднику коштів – відділу містобудування, архітектури, 

житлово-комунального господарства та благоустрою збільшуються видатки по 
спеціальному фонду 427 365 грн, за рахунок субвенції з державного бюджету на 
соціально-економічний розвиток на 345 000 грн та співфінансування з 
селищного бюджету 82 365, а саме:  

по КПКВК МБ 7363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» з 
них:  

придбання спортивно-ігрового дитячого майданчика, с. Бовтишка                      
7 500 грн; 

реконструкція мережі вуличного освітлення по вул. Л.Українки від                     
КТП-211 с.Підлісне, Олександрівського району Кіровоградської області за 
рахунок субвенції з державного бюджету 100 000 грн, співфінансування з 
селищного бюджету 50 000 грн; 
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реконструкція мережі вуличного освітлення с. Несваткове 
Олександрівського району Кіровоградської області (КТП – 180 вул. Центральна, 
вул. Польова) за рахунок субвенції з державного бюджету 170 000 грн, 
співфінансування з селищного бюджету 32 365 грн.  

 
По головному розпоряднику коштів – фінансовому відділу збільшуються 

видатки по спеціальному фонду на 108 363 грн, з них КПКВК МБ 9770 «Інші 
субвенції з місцевого бюджету», субвенція обласному бюджету на реалізацію 
постанови КМУ від 24 квітня 2021 року №403 «Деякі питання надання субвенції 
з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи, спрямовані на боротьбу з 
гострою респіраторною хворобою COVID – 19, спричиненою коронавірусом 
SARS – CoV – 2 та її наслідками під час навчального процесу у закладах 
загальної середньої освіти», співфінансування на придбання ноутбуків в сумі 
108 363 грн.  

 
Обговоривши інформацію секретаря селищної ради Брайка В.В. на 

засіданні постійної комісії з питань бюджету, фінансів, власності та 
інвестиційної діяльності, дійшла висновку щодо необхідності збільшення 
доходної частини бюджету громади на 500 000 грн для подальшого направлення 
даних коштів на фінансову підтримку КНП «Олександрівська лікарня».  
 
Селищний голова: Ставлю на голосування прийняття проєкту рішення за 
основу. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-25,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
За основу прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №8. 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування зміни, запропоновані комісією з 
питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності. Лічильній 
комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-25,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Пропозицію прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №9. 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування прийняття проєкту рішення в цілому 
зі змінами. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
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«за»-25,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №1246 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №10. 
 
Депутати Бакаляр С.В. та Голуб М.О. покинули залу засідання.  
 
3. Селищний голова: Слово для розгляду наступних двох питань порядку 
денного надається начальнику відділу економічного розвитку, інвестицій та 
комунальної власності  Тараненку Олександру Олександровичу.  
Тараненко О.О.: Ознайомив з проєктом рішення про внесення змін та 
доповнень до Програми соціально-економічного і культурного розвитку 
Олександрівської селищної ради на 2021 рік.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення?   
Комісія з питань соціально-економічного розвитку територій, благоустрою та 
житлово-комунального господарства запропонувала внести зміни до проєкту 
рішення та доповнити проєкти, які заплановані до реалізації в 2021 році в рамках 
Програми соціально-економічного і культурного розвитку Олександрівської 
селищної ради у розрізі населених пунктів, такими позиціями:  
 № 88 «Придбання спортивно-ігрового дитячого майданчика, с. Бовтишка»; 
 №89«Придбання спортивно-ігрового дитячого майданчика для 
Михайлівського закладу дошкільної освіти Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області»; 
 №90«Реконструкція мережі вуличного освітлення с.Несваткове 
Олександрівського р-ну Кіровоградської області»; 
 №91 «Грейдерування з підсипанням та водовідведенням в с. Красносілка 
по вул. Конєва -100 м, вул. Хліборобів -978 м, вул. Синьогубівська -1,850 м.»; 
 №92 «Придбання обладнання, устаткування та предметів довгострокового 
користування для Красносілківського сільського будинку культури Центру 
культури і дозвілля Олександрівської селищної ради»; 
 №93 «Проведення поточного ремонту проїзду в с. Красносілля між                     
вул. Будзинського та вул. Партизанська»; 
 №94 «Проведення грейдерування в с. Соснівка по вул. Тясминська,                       
вул. Набережна, вул. Шкільна, вул. Миру»; 
 №95 «Проведення ямкового ремонту дороги в с. Соснівка по вул. Миру»; 
 №96 «Проведення ямкового ремонту дороги в с. Нижчі Верещаки по              
вул. Перемоги»; 
 №97«Проведення грейдерування в с. Нижчі Верещаки по                                   
вул. Тясминська».  
 
Селищний голова: Ставлю на голосування прийняття проєкту рішення за 
основу. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-23,  
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«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
За основу прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №11. 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування пропозицію комісії з питань 
соціально-економічного розвитку територій, благоустрою та житлово-
комунального господарства. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Пропозицію прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №12. 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування прийняття проєкту рішення в цілому 
зі змінами. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №1247/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №13. 
 
4. Тараненко О.О.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
згоди на прийняття майна з державної у комунальну власність Олександрівської 
селищної територіальної громади в особі Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування 
прийняття проєкту рішення за основу в цілому, як рішення нашої сесії. 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №1248 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №14. 
 
5. Селищний голова: Слово для розгляду наступного питання надається 
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керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету Антіпову Сергію 
Юрійовичу.  
Антіпов С.Ю.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
Положення про преміювання посадових осіб, службовців, керівників 
підприємств, установ та закладів комунальної власності Олександрівської 
селищної ради.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? 
 
Депутат Кобилінський І.М. запропонував виключити з пункту 3.2 Положення 
про преміювання посадових осіб, службовців виконавчих органів 
Олександрівської селищної ради, керівників підприємств, установ та закладів 
комунальної власності Олександрівської селищної ради, слова «премія з 
нагоди ювілейних дат, державних, професійних та релігійних свят».  
 
Селищний голова: Ставлю на голосування прийняття проєкту рішення за 
основу. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
За основу прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №15. 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування пропозицію депутата                        
Кобилінського І.М. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-6,  
«проти»-13,  
«утримались»-4, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Пропозицію не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №16. 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування прийняття проєкту рішення зі 
змінами. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1249/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №17. 
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Депутат Безпечний С.М. покинув залу засідання.  
 
6. Селищний голова: Слово для розгляду наступних питань надається 
начальнику відділу земельних ресурсів та просторового планування Вітру 
Миколі Михайловичу.  
Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
Програми розвитку земельних відносин територіальної громади 
Олександрівської селищної ради на 2021-2023 роки.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1250/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №18. 
 
7. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про резервування 
земельних ділянок та створення громадських пасовищ та сіножатей на території 
Олександрівської селищної ради.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування 
проєкт рішення за основу в цілому, як рішення нашої сесії. Лічильній комісії 
провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-1,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1251/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №19. 
 
8. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою ТОВ «2-ге                                     
ім. Петровського» за межами селища міського типу Олександрівка.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1252/додається/. 
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Результати поіменного голосування у додатку №20. 
 
9. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Красіловській О.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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1253/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №21. 
 
10. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Чабрак О.М.   
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1254/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №22. 
 
 
11. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Жученку О.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1255/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №23. 
 
12. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою громадянам за межами 
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села Родниківка.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1256/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №24. 
 
13. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Повху М.М.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1257/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №25. 
 
14. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою за рахунок земельної 
ділянки з кадастровим номером 3520581500:02:000:9016. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1258/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №26. 
 
15. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Правосудько Н.М.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
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Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1259/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №27. 
 
16. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою 
Метелиці І.Ю.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1260/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №28. 
 
17. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Храпійчуку А.А.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1261/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №29. 
 
18. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою за рахунок земельної 
ділянки за межами села Підлісне з кадастровим номером 
3520582000:02:000:9003. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
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«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1262/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №30. 
 
19. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою за рахунок земельної 
ділянки за межами села Вищі Верещаки з кадастровим номером 
3520582000:02:000:9044. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1263/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №31. 
 
20. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Козупляці М.Ю.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1264/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №32. 
 
21. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Маган Н.О.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
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В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1265/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №33. 
 
22. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Павлюченку В.О.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1266/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №34. 
 
23. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Дерендяєвій І.Й.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1267/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №35. 
 
24. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Пересунько Т.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1268/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №36. 
 
25. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
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наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою за рахунок 
земельної ділянки з кадастровим номером 3520585000:02:000:9008. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1269/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №37. 
 
26. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Романчі Т.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1270/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №38. 
 
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 за основу 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 № 1271/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №39. 
 
28. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Рябку Ю.О. та 
Рябко Н.М.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
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Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1272/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №40. 
 
29. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Баку А.М.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1273/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №41. 
 
30. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Чернявській Н.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1274/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №42. 
 
31. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Куценку О.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
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«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1275/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №43. 
 
32. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Сірому А.Б.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1276/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №44. 
 
33. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою СТОВ «Агрофірма 
Ясенівська».  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1277/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №45. 
 
34. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про віідмову у 
наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою Лісовій Л.О.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1278/додається/. 
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Результати поіменного голосування у додатку №46. 
 
35. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Саржовській В.К.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1279/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №47. 
 
36. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою ФГ «Хортиця 2012».  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1280/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №48. 
 
37. 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 за основу 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 № 1281/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №49. 
 
38. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою за рахунок земельної 
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ділянки з кадастровим номером 3520582000:02:000:9032.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1282/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №50. 
 
39. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою ТДВ «2-ге                                      
ім. Петровського». 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1283/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №51. 
 
40. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою за рахунок земельної 
ділянки за межами села Гайове з кадастровим номером 3520581700:02:000:9081.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1284/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №52. 
 
41. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою за рахунок земельної 
ділянки за межами села Гайове з кадастровим номером 3520581700:02:000:0679.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
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Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1285/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №53. 
 
42. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Романову В.А.   
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1286/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №54. 
 
43. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Мовчану М.К.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1287/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №55. 
 
44. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Брайко Л.Д.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
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Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1288/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №56. 
 
45. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Мовчану В.М.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1289/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №57. 
 
46. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Шевцову В.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1290/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №58. 
 
47. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Барабулі О.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
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«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1291/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №59. 
 
48. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Ламан Ю.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1292/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №60. 
 
49. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Мачак Т.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1293/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №61. 
 
50. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Чорноморець Н.А.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
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«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1294/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №62. 
 
51. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Болюку В.Д.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1295/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №63. 
 
52. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Удовик Г.Г. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1296/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №64. 
 
53. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Кирилову М.О.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
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Рішення прийнято. Рішення № 1297/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №65. 
 
54. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Местецькому В.О.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1298/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №66. 
 
55. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Хименко О.М.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1299/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №67. 
 
56. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Саєнку М.А.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1300/додається/. 
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Результати поіменного голосування у додатку №68. 
 
57. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Чорному О.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1301/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №69. 
 
58. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Коноваловій Л.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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1302/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №70. 
 
59. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Додукало Л.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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1303/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №71. 
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60. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Сальніковій К.М.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1304/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №72. 
 
61. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Діхтяр Н.В.    
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1305/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №73. 
 
62. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Цишевській А.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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1306/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №74. 
 
63. 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 Чернявському С.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1307/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №75. 
 
64. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Дубнік Т.А.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1308/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №76. 
 
65. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Ткаченку І.О.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1309/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №77. 
 
66. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Ракіну 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 за основу 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 № 1310/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №78. 
 
67. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Цимі Т.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1311/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №79. 
 
68. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Поцилуйку В.А.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1312/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №80. 
 
69. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Поцилуйку А.Л.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
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Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1313/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №81. 
 
70. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Поцилуйку А.М.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1314/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №82. 
 
71. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Поцилуйку В.А.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1315/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №83. 
 
72. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Поцилуйку С.А.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
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«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1316/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №84. 
 
73. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Іващенку Є.О.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1317/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №85. 
 
74. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Поцилуйко Р.А.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1318/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №86. 
 
75. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Євсійчук Л.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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
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«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1319/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №87. 
 
76. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Коваленку А.П.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1320/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №88. 
 
77. 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 Подуфаловій Г.М.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1321/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №89. 
 
78. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Черепінській Л.Ф.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
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Рішення прийнято. Рішення № 1322/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №90. 
 
79. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Сеслову В.М.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1323/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №91. 
 
80. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Каприці В.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1324/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №92. 
 
81. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Зеленьку В.П.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1325/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №93. 
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82. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Хорєвій Н.О.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1326/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №94. 
 
83. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Андрієнко Н.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1327/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №95. 
 
84. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Галицькому С.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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1328/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №96. 
 
85. 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 Дорошко О.М.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1329/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №97. 
 
86. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Фицайло К.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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1330/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №98. 
 
87. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Іщенко С.П.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1331/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №99. 
 
88. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Самойленку М.Г.  
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Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1332/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №100. 
 
89. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Шпичаку В.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1333/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №101. 
 
90. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Зименко О.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1334/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №102. 
 
91. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Погорілому Є.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
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нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-0,  
«проти»-1,  
«утримались»-21, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №103. 
 
92. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Пономаренку В.А.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1335/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №104. 
 
93. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Тімошкіну Ю.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1336/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №105. 
 
94. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Цегельник Ю.А.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
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«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1337/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №106. 
 
95. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Западнюк Н.Г.   
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»- 22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1338/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №107. 
 
96. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Півторак А.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1339/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №108. 
 
97. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Бєлік Т.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»-22,  
«проти»-0,  
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«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1340/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №109. 
 
98. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Медведенку Л.М.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1341/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №110. 
 
99. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Зеленьку В.О.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-3,  
«проти»-0,  
«утримались»-19, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №111. 
 
100. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Чернецькому І.Ф.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
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В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1342/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №112. 
 
101. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Савадяну Р.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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1343/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №113. 
 
102. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Черніковій О.В.   
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1344/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №114. 
 
103. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Григору В.А.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1345/додається/. 
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Результати поіменного голосування у додатку №115. 
 
104. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Сімоненко Н.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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1346/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №116. 
 
105. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Хлівіцькому М.М.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1347/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №117. 
 
106. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Тарахну С.О.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1348/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №118. 
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107. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Тарахно В.М.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1349/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №119. 
 
108. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Зосименку В.О.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1350/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №120. 
 
109. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Кондратенку Д.Ю.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1351/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №121. 
 
110. 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 Журбі Л.Ф.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-4,  
«проти»-0,  
«утримались»-18, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №122. 
 
111. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Шушурі Р.А.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1352/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №123. 
 
112. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Чечіль І.Й.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1353/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №124. 
 
113. 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 Ткаченку І.А.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
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Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1354/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №125. 
 
114. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Блажко Н.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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1355/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №126. 
 
115. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Науменко О.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1356/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №127. 
 
116. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Москаленко І.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. 
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Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1357/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №128. 
 
117. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Цимбалу О.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1358/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №129. 
 
118. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Крицькій П.А.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1359/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №130. 
 
119. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Онищенку А.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
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«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1360/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №131. 
 
120. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Зеленько С.М.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1361/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №132. 
 
121. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Гусак С.В.  
 
Депутат Гусак В.М. повідомив про конфлікт інтересів та не брав участі в 
голосуванні.  
 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»- 21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1362/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №133. 
 
122. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Романенку П.А.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
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Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1363/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №134. 
 
123. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Шевченку М.Г  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1364/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №135. 
 
124. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Кривенку Д.Б.  
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»-7,  
«проти»-0,  
«утримались»-15, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №136. 
 
125. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Кудін Т.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
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«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1365/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №137. 
 
126. 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 за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-4,  
«проти»-0,  
«утримались»-18, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №138. 
 
Депутат Безпечний С.М. повернувся в залу засідання.   
 
127. 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 за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1366/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №139. 
 
128. 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 за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-23,  
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«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1367/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №140. 
 
129. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Способу С.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1368/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №141. 
 
130. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Годованцю М.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»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1369/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №142. 
 
131. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Товкуну П.Г. 
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»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
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«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1370/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №143. 
 
132. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Колісніченку А.П.  
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»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1371/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №144. 
 
133. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Черніковій К.М.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1372/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №145. 
 
134. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Курганській Т.О.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
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Рішення прийнято. Рішення № 1373/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №146. 
 
135. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Куценку О.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1374/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №147. 
 
136. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Галушко Н.О.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1375/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №148. 
 
137. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Безлюдьку І.О.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-1,  
«проти»-6,  
«утримались»-16, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №149. 
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138. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Турчин А.Р.  
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»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1376/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №150. 
 
139. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Ткаченко С.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»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1377/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №151. 
 
140. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Дядюрі А.П.  
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»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1378/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №152. 
 
141. 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 Гостєву В.М.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1379/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №153. 
 
142. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Цимбал О.М.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення  
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-23, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №154. 
 
143. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Мачаку В.М.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1380/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №155. 
 
144. 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. та повідомив, що на дану 
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земельну ділянку з кадастровим номером 3520586000:02:000:5272, зареєстровано 
дві заяви про затвердження документації із землеустрою від громадянина 
Залізького В.В. та учасника АТО Майданника В.М.  
 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення?  
 
Виступила адвокат Ляшенко О.В., яка представляє інтереси учасника АТО 
Майданника В.М. та повідомила про відкриття кримінального провадження по 
факту підробки підписів в проектній документації із землеустрою Залізьким В.В. 
 
Виступив громадянин Залізький В.В., який повідомив про те, що ним була 
написана заява про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою та 
передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства у березні 2020 року та пізніше був наданий дозвіл на розроблення 
документації із землеустрою. Після виготовлення та погодження даної 
документації із власниками суміжних земельних ділянок, громадянином 
Залізьким В.В. була написана заява на затвердження проекту землеустрою та 
передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства в лютому 2021 року.  
 
Селищний голова: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб даний проєкт 
рішення прийняти за основу в цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії 
провести облік голосів. 
 
Після оголошення результатів голосування депутат Бондаренко Л.І. повідомила, 
що змінила свою думку щодо голосування та замість позиції «утриматися» 
проголосувала «за».  
 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-5, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1381/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №156. 
 
145. 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 Майданнику В.М.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-3,  
«проти»-6,  
«утримались»-14, 
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«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №157. 
 
146. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Кравців Н.П.  
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»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1382/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №158. 
 
147. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Кравців О.А.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1383/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №159. 
 
148. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Осипенко А.В. 
  
Депутат Ковтун В.О. повідомив про конфлікт інтересів та не брав участі в 
голосуванні.  
 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
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«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1384/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №160. 
 
149. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Кримському А.О.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1385/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №161. 
 
150. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Костюк Т.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1386/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №162. 
 
151. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу земельної ділянки кадастровий: 
3520587500:02:000:1419 у 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 за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-1,  
«проти»-1,  
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«утримались»-21, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №163. 
 
152. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту проекту землеустрою та передачу земельної ділянки кадастровий номер 
3520581500:02:000:0344 у 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 за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-1,  
«проти»-1,  
«утримались»-21, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №164. 
 
153. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу земельної ділянки кадастровий номер 
3520585500:02:000:0379 у 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 за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-1,  
«проти»-1,  
«утримались»-21, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №165. 
 
154. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Калініченку С.Ю.  
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»-23,  
«проти»-0,  
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«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1387/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №166. 
 
155. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Човганюку С.Л.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1388/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №167. 
 
156. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Черноусовій О.О.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1389/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №168. 
 
157. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Шаповалову В.П.  
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»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
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В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1390/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №169. 
 
158. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Черан О.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1391/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №170. 
 
159. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Пудич С.Г. 
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»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1392/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №171. 
 
160. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Черемісіній К.О.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1393/додається/. 
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Результати поіменного голосування у додатку №172. 
 
161. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Кармазіній А.О.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1394/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №173. 
 
162. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Хомутенку О.А.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1395/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №174. 
 
163. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Поповкіну О.Є. 
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»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1396/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №175. 
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164. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Терещенко В.О.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1397/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №176. 
 
165. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Мурзак К.Ф.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1398/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №177. 
 
166. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Дейкуну П.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»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1399/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №178. 
 
167. 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 Ковалю М.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1400/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №179. 
 
168. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Гусєвій Т.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1401/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №180. 
 
169. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Бусуйку В.Г.  
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»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1402/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №181. 
 
170. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Ніколаєвій А.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
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Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1403/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №182. 
 
171. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Човганюк М.А.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1404/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №183. 
 
172. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Фітенку О.О. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1405/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №184. 
 
173. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Снісаренко І.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
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Результати голосування:  
«за»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1406/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №185. 
 
174. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Садовській Н.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»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1407/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №186. 
 
175. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Ткачук Н.А.   
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1408/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №187. 
 
176. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Цукілову Є.О.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-23,  
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«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №1409 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №188. 
 
177. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Снісаренку О.А.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1410/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №189. 
 
178. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Кармаковій П.Ф.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № /1411додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №190. 
 
179. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Гаман В.А.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
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«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1412/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №191. 
 
180. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Моргай І.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»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1413/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №192. 
 
181. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Ніколаєвій І.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1414/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №193. 
 
182. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Букацелі Т.М.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 



104 
 

Рішення прийнято. Рішення № 1415/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №194. 
 
183. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Пономаренку М.М.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1416/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №195. 
 
184. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Кіблику А.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1417/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №196. 
 
185. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Орловській В.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1418/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №197. 
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186. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Романовій І.В.   
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1419/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №198. 
 
187. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Смородіній А.А. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1420/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №199. 
 
188. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Василькову М.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1421/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №200. 
 
189. 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 Євсюкову О.О.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1422/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №201. 
 
190. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Ковтуну І.О. 
Депутат Ковтун В.О. повідомив про конфлікт інтересів та не брав участі в 
голосуванні.   
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1423/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №202. 
 
191. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Юрченку О.М.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1424/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №203. 
 
192. 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 Гнатишин Т.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1425/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №204. 
 
193. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Собко С.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1426/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №205. 
 
194. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Чорноброву В.Я.  
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»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1427/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №206. 
 
195. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Козинській 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 за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1428/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №207. 
 
196. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Сілковій Т.Ю.  
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»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1429/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №208. 
 
197. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Тіліжинському Ю.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1430/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №209. 
 
198. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Стоянову Є.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 
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нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1431/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №210. 
 
199. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Турчиній О.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1432/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №211. 
 
200. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Тіхоному  О.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1433/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №212. 
 
201. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Стояновій О.А.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  



110 
 

«за»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1434/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №213. 
 
202. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Гнатишину Р.Я.  
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»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1435/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №214. 
 
203. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Ферт Л.П.  
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»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1436/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №215. 
 
204. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Чумаку С.Р.  
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»-23,  
«проти»-0,  
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«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1437/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №216. 
 
205. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Чумак Г.М.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1438/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №217. 
 
206. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Маковей Н.Ф.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1439/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №218. 
 
207. 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.Д.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
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В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1440/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №219. 
 
208. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Бабич Т.М.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1441/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №220. 
 
209. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Гусєвій Л.А.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1442/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №221. 
 
210. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Мартиновій Л.А.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1443/додається/. 
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Результати поіменного голосування у додатку №222. 
 
211. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Красько О.А.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1444/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №223. 
 
212. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Прохорову С.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1445/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №224. 
 
213. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Павловській Н.О.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1446/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №225. 
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214. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Мурашко О.А. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1447/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №226. 
 
215. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Марлян О.Р.  
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»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1448/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №227. 
 
216. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Марляну Р.О.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1449/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №228. 
 
217. 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 Вергун А.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1450/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №229. 
 
218. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Колос О.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»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1451/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №230. 
 
219. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Мудрій А.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1452/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №231. 
 
220. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Черемісіній Н.Г.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
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Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1453/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №232. 
 
221. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Каталюку П.О.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1454/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №233. 
 
222. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Чистоплясовій С.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1455/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №234. 
 
223. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Меншеніну Д.А. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
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Результати голосування:  
«за»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1456/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №235. 
 
224. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Краську В.С. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1457/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №236. 
 
Депутат Пісний О.І. покинув залу засідання. 
 
225. 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 Дробіту В.Ю.  
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»-0,  
«проти»-0,  
«утримались»-22, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №237. 
 
226. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Войтович О.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. 
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Результати голосування:  
«за»-0,  
«проти»-0,  
«утримались»-22, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №238. 
 
227. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
індивідуального садівництва Шевченку С.Ф. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1458/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №239. 
 
228. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
індивідуального садівництва Ковтуну Д.А.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1459/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №240. 
 
229. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
індивідуального садівництва Барабулі С.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
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«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1460/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №241. 
 
230. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
індивідуального садівництва Барабулі О.О.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1461/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №242. 
 
231. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
індивідуального садівництва Бойченко В.М.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1462/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №243. 
 
232. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
індивідуального садівництва Браславцю О.М.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
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«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1463/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №244. 
 
233. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
індивідуального садівництва Куценку В.М.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № /1464додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №245. 
 
234. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
індивідуального садівництва Куценко О.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1465/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №246. 
 
235. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
індивідуального садівництва Сторчаку В.С.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
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Рішення прийнято. Рішення № 1466/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №247. 
 
236. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
індивідуального садівництваВолошину О.А.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1467/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №248. 
 
237. 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 
Губенко Л.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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1468/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №249. 
 
238. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельних ділянок для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та для індивідуального садівництва Барабулі О.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
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В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1469/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №250. 
 
239. 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) Ковтун А.П.  
 
Депутат Ковтун В.О. повідомив про конфлікт інтересів та не брав участі в 
голосуванні.  
 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1470/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №251. 
 
240. 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) Лазуренку В.І.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1471/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №252. 
 
241. 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) Тарахну С.О.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
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Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1472/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №253. 
 
242. 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) Лушпай Л.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1473/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №254. 
 
243. 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) Махині О.М.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1474/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №255. 
 
244. 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) Зілінській В.М.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
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нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1475/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №256. 
 
245. 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) Шлапачуку О.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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1476/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №257. 
 
246. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для городництва 
Скляренку І.В. (кадастровий номер 35205805000:02:000:9060). 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1477/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №258. 
 
247. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для городництва 
Скляренку І.В. (кадастровий номер 3520580500:02:000:9061). 
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. 
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Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1478/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №259. 
 
248. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для городництва 
Мілютіній Т.І. (кадастровий номер 3520580500:02:000:9059). 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1479/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №260. 
 
249. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для городництва 
Мілютіній Т.І. (кадастровий номер 3520580500:02:000:9058). 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1480/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №261. 
 
250. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу її в оренду 
Бондарю А.Д.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
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«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1481/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №262. 
 
251. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для городництва 
Дубівці С.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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1482/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №263. 
 
252. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу її в оренду 
ТДВ «2-ге ім.Петровського».  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1483/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №264. 
 
253. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу її в оренду 
ПрАТ «Кіровоградобленерго» земельна ділянка 3520588600:51:000:0065       
площею 0,0014 га.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
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«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1484/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №265. 
 
254. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу їх в 
оренду Радзевилу А.В,  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1485/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №266. 
 
255. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу її в оренду 
ПрАТ «Кіровоградобленерго» земельна ділянка 3520587000:51:000:0068     
площею 0,0013 га.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1486/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №267. 
 
256. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для городництва 
Курилику В.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 



128 
 

«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1487/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №268. 
 
257. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для городництва 
Курганській Т.О.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1488/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №269. 
 
258. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва Власенко О.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1489/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №270. 
 
259. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для будівництва 
індивідуального гаражу Каліман В.М.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
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Рішення прийнято. Рішення № 1490/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №271. 
 
260. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для будівництва 
індивідуального гаражу Діброві Л.Ф.  
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»-1,  
«проти»-0,  
«утримались»-21, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №272. 
 
261. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для будівництва 
індивідуального гаражу Курінному І.О.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1491/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №273. 
 
262. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 
для ведення товарного сількогосподарського виробництва Коваленко А.П.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1492/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №274. 
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263. 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 Кабачку Ф.А.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1493/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №275. 
 
264. 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 Бондаренко З.Г.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1494/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №276. 
 
265. 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 Ботош В.І.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1495/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №277. 
 
266. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
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технічної документації із землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 
для ведення товарного сількогосподарського виробництва Коліснику С.Г.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1496/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №278. 
 
267. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічно\ документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та передачу у 
власність Ковтанець Л.Б.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1497/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №279. 
 
268. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Шияну В.Л.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1498/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №280. 
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269. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та передачу у 
власність Шевцову В.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1499/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №281. 
 
270. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та передачу у 
власність Кожемяці В.А. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1500/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №282. 
 
271. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та передачу у 
власність Калініченку П.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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
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«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1501/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №283. 
 
272. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та передачу у 
власність Мовчану М.К.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1502/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №284. 
 
273. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та передачу у 
власність Чайці М.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1503/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №285. 
 
274. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та передачу у 
власність Василенії Л.М.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
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Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1504/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №286. 
 
275. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у власність 
Коцупері А.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1505/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №287. 
 
276. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у власність 
Середі І.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1506/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №288. 
 
277. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та передачу у 
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власність Самойленку М.Г.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1507/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №289. 
 
278. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та передачу у 
власність Зосименко Н.М.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1508/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №290. 
 
279. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та передачу у 
власність Кабаку А. М.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1509/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №291. 
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280. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та передачу у 
власність Кабаку М.А.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1510/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №292. 
 
281. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та передачу у 
власність Пересуньку В.А.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1511/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №293. 
 
282. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та передачу у 
власність Леню Л.М.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
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В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1512/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №294. 
 
283. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та передачу у 
власність Чорному О.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1513/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №295. 
 
284. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та передачу у 
власність Дубровській Г.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1514/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №296. 
 
285. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та передачу у 
власність Брюховецькому В.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
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«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1515/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №297. 
 
286. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та передачу у 
власність Магдаліні Т.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1516/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №298. 
 
287. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та передачу у 
власність Ткаченко Н.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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1517/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №299. 
 
288. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та передачу у 
власність Коліснику С.Г.  
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Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1518/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №300. 
 
289. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та передачу у 
власність Зайцевій Т.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1519/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №301. 
 
290. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та передачу у 
власність Жовтенку Г.М.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №1520 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №302. 
 
291. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
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технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та передачу у 
власність Бирзулу В.Д.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1521/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №303. 
 
292. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та передачу у 
власність Ткаченко М.М.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1522/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №304. 
 
293. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та передачу у 
власність Поморцеву В.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
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Рішення прийнято. Рішення № 1523/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №305. 
 
294. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та передачу у 
власність Поморцеву В.А.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1524/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №306. 
 
295. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та передачу у 
власність Осадчому С.М.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1525/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №307. 
 
296. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та передачу у 
власність Ткаченку С.М.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
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«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1526/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №308. 
 
297. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та передачу у 
власність Поліщуку С.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1527/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №309. 
 
298. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та передачу у 
власність Чорноморцю В.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1528/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №310. 
 
299. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та передачу у 
власність Ляшонку А.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 



143 
 

Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1529/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №311. 
 
300. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та передачу у 
власність Журбі Л.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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1530/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №312. 
 
301. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та передачу у 
власність Зеленьку В.П.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1531/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №313. 
 
302. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
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ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та передачу у 
власність Ткаченку Ю.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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1532/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №314. 
 
303. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та передачу у 
власність Гриценко М.М.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1533/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №315. 
 
304. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та передачу у 
власність Коцуру М.М.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1534/додається/. 
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Результати поіменного голосування у додатку №316. 
 
305. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у спільну 
часткову власність Вовку Р.В., Масляному М.М. та Носенко О.П.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1535/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №317. 
 
306. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та передачу у 
власність Артемошіній В.А.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1536/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №318. 
 
307. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та передачу у 
власність Кравців Н.П.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
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«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1537/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №319. 
 
308. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у спільну 
часткову власність Ковтуну С.В. та Ковтун Я.О.   
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1538/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №320. 
 
309. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель для 
будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького 
обслуговування за адресою: вулиця Центральна, 13б, село Голикове 
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 за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1539/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №321. 
 
310. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
документації із землеустрою та надання земельної ділянки в оренду ПрАТ 
«Київстар».  
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. 
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Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1540/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №322. 
 
311. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання згоди 
на продовження на 10 років строку дії права суборенди земельної ділянки 
3520582000:02:000:9022 площею 84,72 га між Скічком Дмитром Олексійовичем 
та ПСП Вищеверещаківське».  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1541/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №323. 
 
312. 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 Кравченку В.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1542/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №324. 
 
313. 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 Брайку В.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
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«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1543/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №325. 
 
314. 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 Шкапич Л.М.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1544/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №326. 
 
315. 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 Уманцю В.М.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1545/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №327. 
 
316. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду для городництва Кучеренко Л.П.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
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«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1546/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №328. 
 
317. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду для городництва Яремі В.Ю.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1547/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №329. 
 
318. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду для городництва Атамасю В.І.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1548/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №330. 
 
319. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду для городництва Атамасю О.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
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В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1549/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №331. 
 
320. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки орієнтовною площею 0,0700 га в оренду для городництва Лагно І.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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1550/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №332. 
 
321. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки орієнтовною площею 0,2600 га в оренду для городництва Лагно І.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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1551/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №333. 
 
322. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної в 
оренду для городництва Птусі С.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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1552/додається/. 
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Результати поіменного голосування у додатку №334. 
 
323. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду для городництва Гришко О.П.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1553/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №335. 
 
Депутат Куценко В.М. повідомив про конфлікт інтересів та не брав участі в 
голосуванні по питаннях № 327 «Про надання дозволу Куценку В.М. на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 
по вулиці Набережна 1Б-1», № 328 «Про надання дозволу Куценку В.М. на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 
по вулиці Набережна 1Б-2», № 329 «Про надання дозволу Куценку В.М. на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 
по вулиці Набережна 1Б-3», № 330 «Про надання дозволу Куценку В.М. на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 
по вулиці Набережна 1Б-4». 
 
324. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу Куценку В.М. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду по вулиці Набережна 1Б-1.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1554/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №336. 
 
325. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу Куценку В.М. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду по вулиці Набережна 1Б-2. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
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Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1555/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №337. 
 
326. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу Куценку В.М. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду по вулиці Набережна 1Б-3 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1556/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №338. 
 
327. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу Куценку В.М. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду по вулиці Набережна 1Б-4 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1557/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №339. 
 
328. 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                      
Мошку О.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 
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нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1558/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №340. 
 
329. 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 В.І  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-4, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1559/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №341. 
 
330. 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 
Малохатьку В.О.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1560/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №342. 
 
 
331. 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 
Малохальту В.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення?  
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Депутат Ковтун В.О. запропонував замінити в проєкті рішення орієнтовну 
площу земельної ділянки з 0,2500 га на 0,3500 га.  
Селищний голова: Ставлю на голосування пропозицію депутата Ковтуна В.О. 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Пропозицію прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №343. 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування прийняття проєкту рішення в цілому 
зі змінами. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1561/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №344. 
 
332. 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                     
Петренку Н.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1562/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №345. 
 
333. 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 
Нагорному В.К.  
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. 
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Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1563/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №346. 
 
334. 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    
Тихоненко М.Г.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1564/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №347. 
 
335. 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                     
Гладирю В.Г.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1565/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №348. 
 
336. 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                  
Вовченку В.Г. 
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 
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нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-7,  
«проти»-0,  
«утримались»-15, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №349. 
 
337. 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 Вітер А.Г.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1566/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №350. 
 
338. 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      
Денисенко А.Г. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1567/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №351. 
 
339. 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 
Мазуренко В.А 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
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нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1568/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №352. 
 
340. 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                        
Гонтару В.Т. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1569/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №353. 
 
341. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства     
Донцовій Г.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1570/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №354. 
 
342. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                   
Донцовій М.М.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
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Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1571/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №355. 
 
343. 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 
Григоренку С.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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1572/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №356. 
 
344. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства       
Делюрман Л.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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1573/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №357. 
 
345. 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                        
Кушвід Л.І.  
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Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1574/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №358. 
 
346. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                
Пузанкову Т.Ю.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1575/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №359. 
 
347. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                          
Чумаку Ю.Ю.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1576/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №360. 
 
348. 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                               



160 
 

Загурській Є.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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1577/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №361. 
 
349. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Жаботинському Л.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1578/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №362. 
 
350. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Вороненку О.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1579/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №363. 
 
351. 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 
Максименко В.В,  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1580/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №364. 
 
352. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                   
Захаровій О.Ф,  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-1,  
«проти»-0,  
«утримались»-21, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №365. 
 
353. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Максименко Г.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-1, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1581/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №366. 
 
354. 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 
Максименко А.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-1, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1582/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №367. 
 
355. 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                         
Ламану С.А.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-1, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1583/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №368. 
 
356. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Шпильовому В.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1584/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №369. 
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357. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                       
Іванюрі І.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»-1,  
«проти»-0,  
«утримались»-21, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №370. 
 
358. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Шпильовій Л.О.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1585/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №371. 
 
359. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                            
Багаченко Н.О.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1586/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №372. 
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360. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства     
Тихоненку 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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1587/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №373. 
 
361. 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                      
Зозулі К.А.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-5,  
«проти»-0,  
«утримались»-17, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №374. 
 
362. 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                       
Зозулі А.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-5,  
«проти»-0,  
«утримались»-17, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
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Результати поіменного голосування у додатку №375. 
 
363. 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                 
Савіцькій М.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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1588/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №376. 
 
364. 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 
Борідченку В.Л.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1589/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №377. 
 
365. 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                      
Шумило В.К.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
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Рішення прийнято. Рішення № 1590/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №378. 
 
366. 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                      
Бокало Н.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1591/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №379. 
 
367. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства              
Шияну В.Л.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1592/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №380. 
 
368. 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 Діхтярю Ю.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-8,  
«проти»-0,  
«утримались»-14, 
«не голосували»-1. 
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В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №381. 
 
369. 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                      
Кивгилі В.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-1, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1593/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №382. 
 
370. 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             
Шмарку А.М.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1594/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №383. 
 
Депутат Ковтун Л.В. покинула залу засідання.  
 
371. 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.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
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«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1595/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №384. 
 
372. 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                    
Сирбу В.Ф.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1596/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №385. 
 
373. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Сирбу І.П.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1597/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №386. 
 
Депутат Олефіренко Л.І. повідомила про конфлікт інтересів та не брала участі в 
голосуванні по питаннях № 377 «надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Олефіренко В.Ю.» та № 378 «надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Олефіренко Л.І.».  
 
374. 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 
Олефіренко В.Ю.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1598/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №387. 
 
375. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Олефіренко Л.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»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1599/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №388. 
 
376. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                   
Галасюк М.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»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1600/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №389. 
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377. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                
Безпальку О.М.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-5,  
«проти»-0,  
«утримались»-16, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №390. 
 
378. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Пересуньку М.П.  
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»-5,  
«проти»-0,  
«утримались»-16, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №391. 
 
379. 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 
Пересуньку І.М.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-5,  
«проти»-0,  
«утримались»-16, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №392. 
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380. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Іларіоновій Л.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-5,  
«проти»-0,  
«утримались»-16, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №393. 
 
381. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                     
Хохловій Г.А.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-5,  
«проти»-0,  
«утримались»-16, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №394. 
 
382. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                        
учаснику АТО Черемисіну С.Ю.  
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»-5,  
«проти»-0,  
«утримались»-16, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
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Результати поіменного голосування у додатку №395. 
 
383. 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                      
Тірпаку Ю.М.  
 
Селищний голова Безпечний О.І. повідомив про конфлікт інтересів та не брав 
участі в голосуванні.  
 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1601/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №396. 
 
384. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                        
Бєлову Р.В.   
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1602/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №397. 
 
385. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                        
Печериці М.Т.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
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«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1603/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №398. 
 
386. 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                      
Печериці О.Г.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1604/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №399. 
 
387. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Капелюшному О.М.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1605/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №400. 
 
388. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Капелюшному Є.М.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
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«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1606/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №401. 
 
389. 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 
Безпечному Є.О.  
 
Селищний голова Безпечний О.І. повідомив про конфлікт інтересів та не брав 
участі в голосуванні.  
 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1607/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №402. 
 
390. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Галбі В.Д.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1608/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №403. 
 
391. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                                 
Кудіну О.В.  
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Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1609/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №404. 
 
392. 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                      
Просяник Л.А.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1610/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №405. 
 
393. 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                    
Галасюк О.О.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1611/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №406. 
 
394. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства           
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Норенку В.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1612/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №407. 
 
395. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Бондаренко Л.І.  
Депутат Бондаренко Л.І. повідомила про конфлікт інтересів та не брала участі в 
голосуванні.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1613/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №408. 
 
396. 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                 
Клименко В.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1614/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №409. 
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397. 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           
Лаврусь В.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1615/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №410. 
 
398. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                       
Гірняк Ю.А.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-6,  
«проти»-0,  
«утримались»-15, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №411. 
 
399. 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 
Кобилінській Т.О. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
 
 
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
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Рішення прийнято. Рішення № 1616/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №412. 
 
400. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Гушлевській Т.О.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1617/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №413. 
 
401. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                      
Здержко Н.М.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-7,  
«проти»-0,  
«утримались»-14, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №414. 
 
402. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                    
Ахмедову Р.Н.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
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В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1618/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №415. 
 
403. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                    
Петренку Е.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»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1619/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №416. 
 
404. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                     
Шпаку В.І.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1620/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №417. 
 
405. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                                                           
учаснику АТО Каліновському І.С.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
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«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1621/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №418. 
 
406. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                   
Мельнику А.Ю.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1622/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №419. 
 
407. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства     
Мандзюку С.С.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1623/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №420. 
 
408. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                     
Кусайко О.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
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«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1624/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №421. 
 
409. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Закревській М.О.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1625/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №422. 
 
410. 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 
Закревській Д.О.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1626/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №423. 
 
411. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Ковальчуку О.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
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«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1627/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №424. 
 
412. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                       
Яремі В.Ю.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1628/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №425. 
 
413. 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                       
Георгієву В.А.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1629/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №426. 
 
414. 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  
Георгієвій Т.Б.   
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
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«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1630/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №427. 
 
415. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                      
Іванову Д.А.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1631/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №428. 
 
416. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Михайлову О.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»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1632/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №429. 
 
417. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                      
Халявці Н.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. 
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Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1633/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №430. 
 
418. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства           
Торосяну А.Т.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1634/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №431. 
 
419. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Чорногорцю В.І.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1635/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №432. 
 
420. 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                     
Бойко С.М.  
 
Депутат Бойко Р.М. повідомив про конфлікт інтересів та не брав участі в 
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голосуванні.  
 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1636/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №433. 
 
421. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Згарському І.М.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1637/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №434. 
 
422. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства    
Асіновичу С.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1638/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №435. 
 
423. 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                   
Асінович Л.А.   
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1639/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №436. 
 
424. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                 
Осипенко Г.С. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1640/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №437. 
 
425. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                     
Натяган Н.А.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1641/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №438. 
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426. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                  
Натягану Г.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»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1642/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №439. 
 
427. 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                 
Пустовіту Л.Г.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1643/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №440. 
 
428. 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                       
Романчі О.Ю.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1644/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №441. 
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429. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                       
Мухіну С.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1645/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №442. 
 
Депутат Гусак В.М. покинув залу засідання.  
 
430. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для індивідуального садівництва Петренку О.Г.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1646/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №443. 
 
431. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для індивідуального садівництва Малохатьку В.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1647/додається/. 
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Результати поіменного голосування у додатку №444. 
 
432. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для індивідуального садівництва Фощію С.М.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1648/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №445. 
 
433. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для індивідуального садівництва Бойко О.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»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1649/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №446. 
 
434. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для індивідуального садівництва Осадчій Л.М.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1650/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №447. 
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435. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для індивідуального садівництва Мазуренку І.О.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1651/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №448. 
 
436. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для індивідуального садівництва Тукалу Л.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»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1652/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №449. 
 
437. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для індивідуального садівництва Печериці О.Г.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1653/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №450. 
 
438. 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 індивідуального садівництва Печериці М.Т.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1654/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №451. 
 
439. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для індивідуального садівництва Шишці О.О.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №1655 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №452. 
 
440. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і сспоруд (присадибна ділянка) Сінозацькому Б.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»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1656/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №453. 
 
441. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
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будівель і споруд (присадибна ділянка) Денисенку В.Г.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1657/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №454. 
 
442. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) Замковій Л.О.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1658/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №455. 
 
443. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) Курці В.О.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1659/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №456. 
 
444. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
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ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) Горлу С.А.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1660/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №457. 
 
445. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Бєлову Р.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1661/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №458. 
 
446. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Георгієвій К.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1662/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №459. 
 
447. 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 будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Георгієвій Т.Б.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1663/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №460. 
 
448. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Георгієвій М.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1664/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №461. 
 
449. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Пастуху В.М.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1665/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №462. 
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450. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу Шевченку Л.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1666/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №463. 
 
451. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу Горобченку В.Г.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1667/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №464. 
 
452. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу Грицевському В.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-0,  
«проти»-1,  
«утримались»-19, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №465. 
 
453. 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 будівництва індивідуального гаражу Заїкіній Т.М.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1668/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №466. 
 
454. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу                          
Славіковському В.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-16,  
«проти»-0,  
«утримались»-4, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №467. 
 
455. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у 
власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 
земельну частку (пай) Дерев’янко Н.М.   
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1669/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №468. 
 
456. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
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дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у 
власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 
земельну частку (пай) Костенку С.Ф.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1670/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №469. 
 
457. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у 
власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 
земельну частку (пай) Горбачовій В.К.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1671/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №470. 
 
458. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у 
власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 
земельну частку (пай) Заболотній О.А.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
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Рішення прийнято. Рішення № 1672/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №471. 
 
459. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок в оренду для городництва громадянам за межами села Нова Осота та 
повідомив, що на дану земельну ділянку зареєстровані заяви від жителів села 
Нова Осота про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок в оренду для городництва та заява від учасника 
АТО Мохура Є.О. про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства.  
 
Староста сіл Нова Осота, Стара Осота, Поселянівка та Іванівка Махно С.А. 
підтвердив факт використання даних земельних ділянок для ведення 
городництва жителями села Нова Осота протягом декількох років.  
 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1673/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №472. 
 
460. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                   
учаснику АТО Мохуру Є.О.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-2,  
«проти»-1,  
«утримались»-17, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №473. 
 
461. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 
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ділянок в оренду для сінокосіння і випасання худоби громадянам за межами                                
села Омельгород.  
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»-13,  
«проти»-0,  
«утримались»-7, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №474. 
 
462. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства 
громадянам за межами села Омельгород.  
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»-1,  
«проти»-3,  
«утримались»-16, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №475. 
 
463. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                              
Гутіній Н.Г.  
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»-8,  
«проти»-0,  
«утримались»-12, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №476. 
 
464. 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                           
Сіряку І.М.   
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-2, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1674/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №477. 
 
465. 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                      
Гутіній А.А. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-15,  
«проти»-0,  
«утримались»-5, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №478. 
 
466. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Воєводіній Т.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»-5,  
«проти»-0,  
«утримались»-15, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято. 
Результати поіменного голосування у додатку №479. 
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467. 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 Засядьку М.О.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1675/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №480. 
 
468. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Кутурлашу П.Д.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-1,  
«проти»-0,  
«утримались»-19, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №481. 
 
Депутат Косенко С.І. покинула залу засідання. 
 
469. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про внесення змін в 
рішення сьомої сесії восьмого скликання № 140 від 28 січня 2021 року «Про 
надання дозволу Торубарі В.А. на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду по вулиці Незалежнності України, 129 в 
смт Олександрівка».  
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. 
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В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1676/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №482. 
 
470. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про внесення змін в 
рішення дванадцятої сесії восьмого кликання № 640 від 28 квітня 2021 року 
«Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства Павловській Н.Я.». 
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 № 1677/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №483. 
 
471. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про внесення змін в 
рішення тринадцятої сесії восьмого скликання № 976 від 09 червня 2021 року 
«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Бугаєнко Г.Є.». 
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 № 1678/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №484. 
 
472. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про внесення змін 
до рішення чотирнадцятої сесії Олександрівської селищної ради від 30 червня 
2021 року № 1039 «Про передачу в оренду земельної ділянки кадастровий номер 
3520582000:51:000:8004 ТОВ «ІВЕНТ ЕКОСИСТЕМ».  
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,  
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«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1679/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №485. 
 
473. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про внесення змін 
до рішення чотирнадцятої сесії Олександрівської селищної ради від 30 червня 
2021 року №1038 «Про передачу в оренду земельної ділянки кадастровий номер 
3520582000:51:000:8002 ТОВ «МЕГАНОМ – ДНІПРО». 
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 № 1680/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №486. 
 
474. 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 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 № 1681/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №487. 
 
475. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про скасування 
рішення № 736 від 28 квітня 2021 року «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства Орлику О.В.».  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
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«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1682/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №488. 
 
Селищний голова:  
 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного «Різне». 
 

Секретар селищної ради Брайко В.В. повідомив, що від                                                           
КНП «Олександрівська лікарня» надійшов лист, в якому йдеться про те, що 
Національна служба здоров’я України та Олександрівська селищна рада 
залишили без уваги колективне звернення працівників КНП «Олександрівська 
лікарня» Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області щодо заборгованості та затримки виплат заробітної 
плати в КНП «Олександрівська лікарня» в сумі 3 млн. 200 тис. грн., внаслідок 
чого адміністрація закладу змушена вдаватись до вирішення проблеми шляхом 
«оптимізації», тобто скорочення уже надцятий раз скороченого та 
оптимізованого штату, зменшення або зняття надбавок та доплат за чергування, 
складність та напруженість, відправка персоналу закладу у відпустку без 
збереження зарплати, внаслідок чого колектив КНП «Олександрівська лікарня» 
змушений був утворити комітет по страйку та повідомити про це поліцію. А 
тому була проведена робоча зустріч керівників Олександрівської селищної ради 
з трудовим колективом КНП «Олександрівська лікарня» 27 липня 2021 року,                        
в ході якої обговорювалися можливі шляхи вирішення ситуації з приводу 
затримки виплати заробітної плати в медичному закладі.  

 
Секретар селищної ради Брайко В.В. запропонував підготувати та 

направити листа за підписом селищного голови Безпечного О.І. до губернатора 
Кіровоградської області Чорної Марії Володимирівни та до Кабінету Міністрів  
України про перегляд формування вартості оплати наданих медичних послуг 
між замовником НСЗУ та надавачами (медичними установами). В зв’язку із 
заниженою вартістю пакетів, які пропонуються до підписання, коштів, що 
надходять за надані послуги не вистачає на оплату праці медичному персоналу. 
В результаті утворюється заборгованість виплат заробітної плати та 
неможливість надання медичних послуг населенню гарантованих державою.  
 
Селищний голова: 
 

Шановні депутати! 
 

Всі питання, які виносились на розгляд п’ятнадцятої сесії Олександрівської 
селищної ради восьмого скликання, розглянуто.  

Чи є бажаючі доповнити?  
Немає. 
В кого є зауваження до порядку ведення пленарного засідання сесії?  
Немає. 
П’ятнадцяту сесію Олександрівської селищної ради восьмого скликання 
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оголошую закритою. 
 
 

(Звучить Гімн України) 
 
 
 
Селищний голова                                                            Олександр БЕЗПЕЧНИЙ 
 
 
 


