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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Про відмову у наданні дозволів на розроблення документації із 
землеустрою громадянам в межах села Бірки. 
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Про відмову у наданні дозволів на розроблення документації із 
землеустрою громадянам Тепліцькій В.С. та Грушовому О.О. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із 
землеустрою Гуземі М.В. 
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Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із 
землеустрою Безкровній Н.О. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 
Мельнику Є.В. 
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Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із 
землеустрою Парамок В.О. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 9

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 14

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 
Брандальському Д.С. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 
земельної ділянки для індивідуального садівництва Демченко Н.М. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 
земельної ділянки для індивідуального садівництва Капелюшній Т.Ф. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



 20

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

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 Мироненко Н.В. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Про передачу земельної ділянки  3520582000:02:001:0175 у власність 
Шляпніковій В.Л. 
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Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу в 
оренду земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Куценку В.М. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства Магану С.І. 
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Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння і випасання худоби 
Коцаревій С.М. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 30

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства Ляхову І.М. 
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Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння і випасання худоби 
Ніколаєвій Є.Є. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Черкас Л.О. 
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Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства Саржовській Т.М. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства Шевелєвій З.О. 

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

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

 




