
 
 
                                 
                                                          

 
                                

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

____________________________________________________________________ 

 
ПРОТОКОЛ  № 18 

першого пленарного засідання вісімнадцятої сесії Олександрівської 
селищної ради восьмого скликання 

 
від 30 вересня 2021 року                                                                смт Олександрівка 
           

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

 
Шановні депутати, шановні запрошені! 

 
На вісімнадцяту сесію Олександрівської селищної ради восьмого 

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

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

( Звучить Гімн України ) 
 

У роботі вісімнадцятої сесії селищної ради беруть участь: 
 
Антіпова Ірина Олександрівна Начальник відділу соціального захисту 

населення 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 

Коваленко Сергій Петрович  Голова постійної комісії з питань бюджету, 
фінансів та інвестицій Кіровоградської 
обласної ради  

Тетерська Олена Сергіївна Завідувач поліклінічного відділення, КНП 
«Олександрівська лікарня» 
Олександрівської селищної ради 
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Тимко Сергій Миколайович  Начальник відділу освіти Олександрівської 
селищної ради  

Шевченко Сергій Петрович  Начальник відділу юридичного 
забезпечення Олександрівської селищної 
ради 

Шията Валентина Іванівна Начальник фінансового відділу 
Олександрівської селищної ради 

   
Розпочнемо роботу сесії.  
Переходимо до розгляду питань порядку денного. 

На розгляд засідання вісімнадцятої сесії селищної ради восьмого 
скликання пропонується наступний  
 

Порядок денний: 
 

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

Шията В.І. 

2.  Про розгляд прогнозу бюджету Олександрівської 
селищної територіальної громади на 2022-2024 роки. 

Шията В.І. 

3.  Про внесення змін до комплексної програми соціальної 
підтримки окремих категорій громадян 
Олександрівської селищної ради на 2021-2025 роки. 

Антіпова І.О.  

4.  Про  створення підрозділу первинної медичної 
допомоги та загальної практики–сімейної медицини на 
базі поліклінічного відділення в  
КНП «Олександрівська лікарня» та затвердження 
Статуту КНП «Олександрівська лікарня» в новій 
редакції. 

Гресь А.Д.  

5.  Про затвердження Статуту комунальної установи 
«Олександрівський інклюзивно-ресурсний центр» 
Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області у новій редакції. 

Тимко С.М.  

6.  Про затвердження граничної штатної чисельності 
комунальних закладів загальної середньої освіти 
Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області. 

Тимко С.М.  

7.  Про закріплення території обслуговування за закладами 
загальної середньої освіти Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області. 

Тимко С.М.  

8.  Про початок реорганізації комунальних підприємств с. 
Розумівка та с. Ясинове Олександрівської селищної ради 
шляхом їх приєднання до комунального підприємства с. 
Бірки Олександрівської селищної ради. 

Панченко Я.О. 

9.  Про внесення змін до рішення Олександрівської 
селищної ради  від 27 серпня 2021 року № 1685 «Про 

Панченко Я.О. 
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затвердження актів передачі-приймання майна 
Олександрівської селищної ради». 

10.  Про затвердження детального плану території філії 
Кіровоградського обласного краєзнавчого музею – 
Історико-меморіального заповідника «Чорний Ворон» у 
с. Розумівка Олександрівської селищної ради (за межами 
населеного пункту). 

Панченко Я.О. 

11.  Про звернення депутатів Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області 
восьмого скликання до Президента України, Кабінету 
Міністрів України, Верховної Ради України 
щодо необхідності підвищення пенсій і виплати 
додаткової пенсії у 2021 році. 

Пісний О.І. 

12.  Про звернення депутатів Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області 
восьмого скликання до Президента України, Кабінету 
Міністрів України, Верховної Ради України щодо 
недопущення підвищення тарифів для населення. 

Пісний О.І. 

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

Шевченко С.П.  

14.  Про затвердження Положення про старосту 
старостинського округу Олександрівської селищної 
ради. 

Шевченко С.П.  

15.  Про затвердження Порядку проведення громадського 
обговорення кандидатури старости старостинського 
округу Олександрівської селищної ради. 

Шевченко С.П.  

16.  Про присвоєння рангів старостам Олександрівської 
селищної ради. 

Шевченко С.П.  

17.  Про викуп земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення без проведення земельних торгів.  

Вітер М.М.  

18.  Про відмову у викупі земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення без проведення 
земельних торгів Дєдову В.В.  

Вітер М.М.  

19.   Про припинення дії договору оренди та права оренди 
ТОВ «Меганом-Дніпро» та надання земельної ділянки в 
оренду ТОВ «Персей Піві».  

Вітер М.М.  

20.  Про припинення дії договору оренди та права оренди 
ТОВ «Івент Екосистем» та надання земельної ділянки в 
оренду ТОВ «Цефей Солар».  

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

23.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту Вітер М.М.  
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землеустрою   Глінкіну О.О.  
24.  Про відмову у наданні дозволів на розроблення проектів  

землеустрою за рахунок земельної ділянки з 
кадастровим номером 3520588000:02:000:9004.  

Вітер М.М.  

25.  Про відмову 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) Прихідько Л.П.  

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

28.   Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Купчинській К.А.  

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

37.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Гончаренку Є.П.  

Вітер М.М.  
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38.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Тішину В.Л.  

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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



6 
 

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

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  
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селянського господарства Разгуляєвій О.Б.  
69.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  
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84.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Михайловій Л. Д.  

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

92.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Лотоцькій К.П.  

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

99.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у Вітер М.М.  
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власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Теличенко Т.І.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

108. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Кривенку Д.Б.  

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

115. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Джоган О.Б.  

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

119. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства учаснику АТО Лещенко О.П.  

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

126. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для індивідуального 
садівництва Бродяченко Н.В.  

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  
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садівництва Бродяченку В.В.  
128. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 

власність земельної ділянки для індивідуального 
садівництва Воскресенській Т.В.  

Вітер М.М.  

129. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
спільну сумісну власність земельної ділянки для 
індивідуального садівництва Оноприюку В.О та 
Оноприюк Н.І.  

Вітер М.М.  

130. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для індивідуального 
садівництва Мошуренку А.А.  

Вітер М.М.  

131. Про затвердження проекту землеустрою та передачу в 
оренду земельної ділянки для городництва Пересунько 
Л.М.  

Вітер М.М.  

132. Про затвердження проекту землеустрою та передачу в 
оренду земельної ділянки для городництва 
Тарановському В.Й.  

Вітер М.М.  

133. Про затвердження проекту землеустрою та передачу в 
оренду земельної ділянки для городництва Атамасю В.І.  

Вітер М.М.  

134. Про затвердження проекту землеустрою та передачу в 
оренду земельної ділянки для городництва Атамасю 
О.В.  

Вітер М.М.  

135. Про затвердження проекту землеустрою та передачу в 
оренду земельної ділянки для городництва Левченку І.І.  

Вітер М.М.  

136. Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та передачу її в оренду ПП 
«Іріда».  

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

139. Про затвердження проекту землеустрою та передачу 
земельної ділянки кадастровий номер: 
3520585000:02:000:0655 у постійне користування ДП 
«Олександрівське лісове господарство».  

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

141. Про затвердження проекту землеустрою та передачу 
земельної ділянки кадастровий номер: 
3520585500:02:000:0379 у постійне користування ДП 
«Олександрівське лісове господарство».  

Вітер М.М.  
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142. Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки, цільове призначення якої 
змінюється.  

Вітер М.М.  

143. Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок, які знаходяться в оренді 
СФГ «Дєдов», цільове призначення яких змінюється, для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва.  

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

145. 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 Федоренко З.В.  

Вітер М.М.  

146. 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 Пляці Л.В.  

Вітер М.М.  

147. 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 Савіцькій М.І.  

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

149. 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 Галицькому І.С.  

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  
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обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) та передачу у 
власність Лехану І.А.  

151. 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 Лисенко О.С.  

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

155. Про затвердження технічної документації із 
землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 
для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва  Досужій Т.В.  

Вітер М.М.  

156. Про затвердження документації із землеустрою та 
укладання додаткових угод з СФГ «Дєдов» до договору 
оренди земельних ділянок 3520555100:02:001:2001 та 
3520555100:02:001:2002.  

Вітер М.М.  

157. Про затвердження документації із землеустрою та 
укладання додаткових угод з СФГ «Дєдов» до договору 
оренди земельних ділянок 3520586500:02:000:2112 та 
3520586500:02:000:2113.  

Вітер М.М.  

158. Про затвердження документації із землеустрою та 
укладання додаткової угоди з СФГ «Дєдов» до договору 
оренди земельної ділянки 3520555100:02:001:0760.  

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  
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Куценку В.М. та Черв’яку М.І.  
160. Про затвердження технічної документації про 

нормативну грошову оцінку земельної ділянки, що 
надана у користування ПрАТ «Київстар».  

Вітер М.М.  

161. Про відмову у погодженні Технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж частини земельної 
ділянки, на яку поширюються право сервітуту.  

Вітер М.М.  

162. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 
оренду для городництва Нелень О.О.  

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

165. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва індивідуального гаражу 
Головкіну С.Є.  

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

169. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок в оренду для 
городництва Захаренку А.В.  

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

171. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок в оренду для 
городництва Атамась М.С.  

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  
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Славіковському В.В.  
173. 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) Навроцькому Ю.В.  

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

184. 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 учаснику АТО Гордієнку О.С.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  
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Пузанкову Т.Ю.  
196. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
Тішину Д.В.  

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

202. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для індивідуального садівництва Копійці Л.А.  

Вітер М.М.  

203. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для індивідуального садівництва                
Скляренку В.І.  

Вітер М.М.  

204. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для індивідуального садівництва                    
Скляренку І.В.  

Вітер М.М.  

205. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для індивідуального садівництва                 
Скляренко А.Б.  

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

207. Про надання дозволу на розроблення проекту Вітер М.М.  
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землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для індивідуального садівництва Кушвід Л.І.  

208. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для індивідуального садівництва                      
Кушвіду Д.О.  

Вітер М.М.  

209. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для індивідуального садівництва Кушвід С.І.  

Вітер М.М.  

210. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для індивідуального садівництва                     
Мілютіній Т.І.  

Вітер М.М.  

211. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для індивідуального садівництва Косенку І.В.  

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

214. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду для сінокосіння і випасання худоби Слободяну 
Ю.С.  

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

219. 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 Терещенку К.І.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

230. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства учаснику АТО Юшкевичу І.П.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

242. 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 Карнаух Д.А.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  
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254. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства учаснику АТО Лапі С.В.  

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

261. 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) Шляпніковій В.Л.  

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

276. 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 Артеменку О.Г.  

277. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для індивідуального садівництва Руденко К.В.  

Вітер М.М. 

278. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для індивідуального садівництва Руденко Т.В.  

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

284. Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації  із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі           (на 
місцевості) ТОВ «КВІНТ ЛТД».  

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

288. 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 Колісник Л.С.  

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

295. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
орієнтовною площею 0,3000 га в оренду для 
городництва Назаренко Н.М.  

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

313. 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 Шпильовому М.Т.  

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

324. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, 

Вітер М.М. 
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господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
для ведення особистого селянського господарства 
Дядюрі М.І.  

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

335. 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 Стусю Ю.М.  

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

347. 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  Осіповій Я.Ю.  

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

356. 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 
Тонконог Н.П.  

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

358. 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 Дубині В.В.  

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

Вітер М.М. 

360. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для індивідуального садівництва Шоліній Н.В.  

Вітер М.М. 

361. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для індивідуального садівництва Шоліну Л.К.  

Вітер М.М. 

362. Про продовження терміну дії договорів оренди 
земельних ділянок  ТОВ «Квінт ЛТД».  

Вітер М.М. 

363. Про внесення змін до договору оренди земельної 
ділянки та заміну сторони орендаря на Ковальову С.А.  

Вітер М.М. 

364. Про припинення дії договорів оренди та права оренди 
СТОВ «Агрофірма Ясенівська»» та надання земельних 
ділянок в оренду СТОВ «Агрофірма Ясинове».  

Вітер М.М. 

365. Про внесення змін в рішення п’ятнадцятої сесії восьмого 
скликання № 1472 від 30 липня 2021 року «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. 

366. Про внесення змін в рішення п’ятнадцятої сесії восьмого 
скликання № 1584 від 30 липня 2021 року «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Шпильовому 
В.В.»  

Вітер М.М. 

367. Про внесення змін в площу земельної ділянки 
(кадастровий номер 3520555100:50:053:0007)  гр. 
Майданику О.М.  

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

369. Про припинення дії рішення Ясинівської сільської ради 
від 14 липня  2020 року № 422 «Про надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки безоплатно у власність ведення 
особистого селянського господарства гр. Піщіді 
Валентині Юріївні». 

Вітер М.М. 

 
Депутат Олефіренко Л.І. запропонувала внести до порядку денного 2 питання: 
«Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою» та «Про 
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відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою        
Кочегіну Д.О.».  
 
Комісія з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності 
запропонувала виключити з порядку денного питання № 9 «Про внесення змін 
до рішення Олександрівської селищної ради від 27 серпня 2021 року № 1685 
«Про затвердження актів – приймання майна Олександрівської селищної ради». 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування затвердження порядку денного за 
основу. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-24,  
«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 депутата                         
Олефіренко Л.І.  Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»- 17,  
«проти»-0,  
«утримались»-7, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Пропозицію прийнято. 
Результати поіменного голосування у додатку №3. 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування пропозицію комісія з питань 
бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності. Лічильній комісії 
провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-24,  
«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 затвердження порядку денного         
зі змінами. Лічильній комісії провести облік голосів.  
Результати голосування:  
«за»-24,  
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«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Порядок денний прийнято зі змінами. 
Результати поіменного голосування у додатку №5. 
  
1. Селищний голова: Слово для розгляду наступних двох питань 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 
територіальної громади на 2021 рік».  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення?  
Комісії з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності 
запропонувала внести зміни до проєкту рішення «Про внесення змін до рішення 
селищної  ради від  24 грудня 2020 року № 84 «Про бюджет Олександрівської 
селищної територіальної громади на 2021 рік», а саме:  
 з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій змінено назву об’єкта – 
збільшуються доходи селищного бюджету на 720 000 грн, з них: по загальному 
фонду на 720 000 грн, в тому числі за рахунок субвенції на реалізацію програми 
«Спроможна школа для кращих результатів» за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету на 720 000 грн. По змінах збільшуються видатки 
селищного бюджету на 720 000 грн, з них: по загальному фонду зменшуються на 
85 000 грн, по спеціальному фонду збільшуються на 805 000 грн. 
  
 По головному розпоряднику коштів – відділу освіти:  
 по КПКВК МБ 1172 «Виконання заходів в рамках реалізаціх програми 
«Спроможна школа для кращих результатів» за рахунок субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам по об’єкту «Проведення санації (капітальний 
ремонт) будівлі комунального закладу КЗ «Олександрівське НВО №1 27300 
вул.Вишнева, 18 смт Олександрівка, Кіровоградська область (коригування) 
збільшуються видатки на 720 000 грн»; 
 по КПКВК МБ 1020 «Надання загальної середньої освіти закладами 
середньої освіти» зменшуються видатки на 200 000 грн; 
 по КПКВК МБ 1010 «Надання дошкільної освіти» перерозподіляються 
кошти із загального фонду до спеціального фонду в сумі 25 000 грн.  
У зв’язку з здійсненням редакційного уточнення назви об’єкту, фінансування 
якого буде здійснюватись у 2021 році за рахунок субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій змінено назву об’єкта, а саме – 
«капітальний ремонт приміщень дошкільного навчального закладу №3 по 
провулку Зелений, 8 смт Олександрівка, Олександрівського району 
Кіровоградської області. Коригування» змінити на «капітальний ремонт 
приміщень Олександрівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №3 
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Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області по провулку Зелений, 8 смт Олександрівка. Коригування».  
 
 По головному розпоряднику коштів – відділу містобудування, архітектури, 
житлово-комунального господарства та благоустрою , в цілому збільшуються 
видатки на 100 000 грн, зменшуються видатки спеціального фонду,  
збільшуються загального фонду на 70 000 грн та враховується перерозподіл в 
розрізі по КПКВК МБ; 
 по КПКВК МБ 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» зменшуються 
видатки спеціального фонду на 31 000 грн; 
 по КПКВК МБ 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» 
зменшуються видатки на 311 150 грн; 
 по КПКВК МБ 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» збільшуються 
видатки на 400 000 грн; 
 по КПКВК МБ  7350 «Розроблення схем планування та забудови територій 
(містобудівної документації)» зменшуються видатки по спеціальному фонду на 
39 000 грн; 
 по КПКВК МБ 7693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» 
збільшуються видатки на 81 150 грн. 
 
 По головному розпоряднику коштів – селищна рада, збільшуються видатки 
на 100 000 грн. 
 
Депутати Гончаренко Г.К. та Брайко В.В. запропонували внести зміни до 
проєкту рішення «Про внесення змін до рішення селищної ради від 24 грудня 
2020 року №84 «Про бюджет Олександрівської територіальної громади на                 
2021 рік»» та доходну частину бюджету на суму 282 000 грн, з них 132 000 грн 
на придбання автомобіля екстренної медичної допомоги та 150 000 грн на 
придбання твердопаливного котла для опалювання Олександрівського закладу  
дошкільної освіти № 6.  
 
Селищний голова: Ставлю на голосування прийняття проєкту рішення за 
основу. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-2, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
За основу прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №6. 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування зміни, запропоновані комісією з 
питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності. Лічильній 
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комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Пропозицію прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №7. 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування пропозицію депутатів                                       
Гончаренка Г.К. та Брайка В.В. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-1, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Пропозицію прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №8. 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування прийняття проєкту рішення в цілому 
зі змінами. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-1, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №1994/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №9. 
 
Депутат Олефіренко Л.І. покинула залу засідання. 
 
2. Шията В.І.: Ознайомила з проєктом рішення про розгляд прогнозу 
бюджету Олександрівської селищної територіальної громади на                                          
2022 – 2024 роки.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування 
прийняття проєкту рішення як рішення нашої сесії. Лічильній комісії провести 
облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
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Рішення прийнято. Рішення № 1995/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №10. 
 
Депутат Бурківська А.О. покинула залу засідання.  
 
3. Селищний голова: Слово для розгляду наступного питання надається 
начальнику відділу соціального захисту Олександрівської селищної ради 
Антіповій Ірині Олександрівні.  
Антіпова І.О.: Ознайомила присутніх з проєктом рішення про внесення змін до 
комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян 
Олександрівської селищної ради на 2021 – 2025 роки.  
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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1996/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №11. 
 
Депутати Бурківська А.О. та Олефіренко Л.І. повернулися в залу засідання.  
 
4. Селищний голова: Слово для розгляду наступного питання надається 
завідувачці поліклінічного відділення КНП «Олександрівська лікарня» 
Олександрівської селищної ради Тетерській Олені Сергіївні.  
Тетерська О.С.: Ознайомила присутніх з проєктом рішення про створення 
підрозділу первинної медичної допомоги та загальної практики – сімейної 
медицини на базі поліклінічного відділення в КНП «Олександрівська лікарня» та 
затвердження Статуту КНП «Олександрівська лікарня» в новій редакції. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення?  
Депутат Гончаренко Г.К. запропонував внести зміни до деяких пунктів Статуту 
КНП «Олександрівська лікарня», а саме: 
пункт 6.1.8 «Затверджує штатний розпис за погодженням із засновником»; 
пункт 10.4 «Орган управління та засновник має право здійснювати контроль 
фінансово-господарської діяльності КНП «Олександрівська лікарня» та контроль 
за якістю і обсягом надання медичної допомоги. КНП «Олександрівська лікарня» 
подає Органу управління та засновнику, за їх вимогою, бухгалтерський звіт та 
іншу документацію, яка стосується фінансово-господарської, кадрової, медичної 
діяльності»;  
в структуру КНП «Олександрівська лікарня» до переліку стаціонарних відділень 
додати реабілітаційне відділення.  
Селищний голова: Ставлю на голосування пропозицію Гончаренка Г.К. 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
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Результати голосування:  
«за»-9,  
«проти»-2,  
«утримались»-13, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Пропозицію не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №12. 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування прийняття проєкту рішення в цілому 
без змін, як рішення нашої сесії. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-9,  
«проти»-0,  
«утримались»-15, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №13. 
 
Протокольне доручення:  

Першому заступнику селищного голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради ініціювати створення тимчасової робочої групи із залученням 
спеціалістів відповідної галузі – лікар, економіст, фінансист, для доопрацювання 
Статуту КНП «Олександрівська лікарня» Олександрівської селищної ради та 
проконтролювати процес підготовки Статуту в новій редакції. 
 
Об’явлено перерву на 20 хвилин.  
Депутати Бойко Р.М., Голуб М.О., Косенко С.І., Куценко В.М., Олефіренко Л.І. 
та Савченко С.В. не повернулися в залу засідання після перерви.  
Депутат Савченко О.В. з’явився на засідання. 
 
5. Селищний голова: Слово для розгляду наступних трьох питань надається 
начальнику відділу освіти Олександрівської селищної ради Тимку Сергію 
Миколайовичу. 
Тимко С.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
Статуту комунальної установи «Олександрівський інклюзивно-ресурсний центр» 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області у новій редакції. 
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»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
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«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1997/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №14. 
 
Депутати Бойко Р.М., Косенко С.І., Олефіренко Л.І. та Савченко С.В. 
повернулися в залу засідання.  
 
6. Тимко С.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
граничної штатної чисельності комунальних закладів загальної середньої освіти 
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 № 1998/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №15. 
 
Депутат Куценко В.М. повернувся в залу засідання.  
 
7. Тимко С.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про закріплення 
території обслуговування за закладами загальної середньої освіти 
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»-24,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1999/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №16. 
 
8. Селищний голова: Слово для розгляду наступних двох питань надається 
начальнику відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального 
господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради Панченку 
Ярославу Олексійовичу.  
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Панченко Я.О.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про початок 
реорганізації комунальних підприємств с. Розумівка та с. Ясинове 
Олександрівської селищної ради шляхом їх приєднання до комунального 
підприємства с. Бірки Олександрівської селищної ради. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення?  
Комісія з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності  
запропонувала змінити в пункті 4 проекту рішення граничну чисельність 
комунального підприємства с.Бірки в кількості з 4 одиниць на 8 одиниць.  
Селищний голова: Ставлю на голосування прийняття проєкту рішення за 
основу. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-24,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
За основу прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №17. 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування пропозицію комісії з питань 
бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності. Лічильній комісії 
провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-1, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Пропозицію прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №18. 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування прийняття проєкту рішення в цілому 
зі змінами, як рішення нашої сесії. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-24,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2000/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №19. 
 
9. Панченко Я.О.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження детального плану території філії Кіровоградського обласного 
краєзнавчого музею – Історико-меморіального заповідника «Чорний Ворон» у                
с. Розумівка Олександрівської селищної ради (за межами населеного пункту). 
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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»-24,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2001/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №20. 
 
10. Селищний голова: Слово для розгляду наступних двох питань надається 
депутату Олександрівської селищної ради Пісному Олександру Івановичу.  
Пісний О.І.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про звернення депутатів 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області восьмого скликання до Президента України, Кабінету Міністрів України, 
Верховної Ради України щодо необхідності підвищення пенсій і виплати 
додаткової пенсії у 2021 році. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення?  
Депутат Гончаренко Г.К. запропонував внести технічну правку в проект 
рішення, а саме: виключити останній абзац з проекту рішення «Для забезпечення 
цих виплат необхідно використати частину коштів, отриманих від МВФ на 
подолання наслідків пандемії. Ці кошти мають піти людям, а не близькому до 
влади бізнесу».  
Селищний голова: Ставлю на голосування прийняття проєкту рішення за 
основу в цілому, як рішення нашої сесії. Лічильній комісії провести облік 
голосів. 
Результати голосування:  
«за»-24,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2002/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №21. 
 
Депутат Куценко В.М. покинув залу засідання.  
 
11. Пісний О.І.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про звернення 
депутатів Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області восьмого скликання до Президента України, Кабінету 
Міністрів України, Верховної Ради України щодо недопущення підвищення 
тарифів для населення. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування 
прийняття проєкту рішення за основу в цілому, як рішення нашої сесії. 
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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 № 2003/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №22. 
 
Депутат Куценко В.М. повернувся в залу засідання.  
Депутат Косенко С.І. покинула залу засідання.  
 
12. Селищний голова: Слово для розгляду наступних чотиирьох питань  
надається начальнику відділу юридичного забезпечення Олександрівської 
селищної ради Шевченку Сергію Петровичу.  
Шевченко С.П.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про утворення 
старостинських округів та затвердження Положення про старостинські округи 
Олександрівської селищної ради. 
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»-3,  
«проти»-5,  
«утримались»-15, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №23. 
 
Депутати Бакаляр С.В. та Марфула М.М. покинули залу засідання.  
 
13. Шевченко С.П.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження Положення про старосту старостинського округу 
Олександрівської селищної ради. 
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»-8,  
«проти»-1,  
«утримались»-12, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
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Результати поіменного голосування у додатку №24. 
 
Депутат Бондаренко Л.І. покинула залу засідання.  
 
14. Шевченко С.П.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження Порядку проведення громадського обговорення кандидатури 
старости старостинського округу Олександрівської селищної ради. 
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»-8,  
«проти»-0,  
«утримались»-12, 
«не голосували»-5. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №25. 
 
Депутат Ковтун В.О. покинув залу засідання.  
Депутат Марфула М.М. повернувся в залу засідання.  
 
15. Шевченко С.П.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
присвоєння рангів старостам Олександрівської селищної ради. 
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»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-5. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2004/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №26. 
 
Депутати Бондаренко Л.І., Ковтун В.О. та Косенко С.І. повернулися в залу 
засідання.  
 
16. 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 викуп земельних 
ділянок сільськогосподарського призначення без проведення земельних торгів. 
Селищний 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»-11,  
«проти»-0,  
«утримались»-12, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято. 
Результати поіменного голосування у додатку №27. 
 
17. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
викупі земельних ділянок сільськогосподарського призначення без проведення 
земельних торгів Дєдову В.В. 
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»-10,  
«проти»-0,  
«утримались»-13, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №28. 
 
Депутати Вербовська А.В. та Половенко Т.І. покинули залу засідання.  
 
18. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про припинення дії 
договору оренди та права оренди ТОВ «Меганом-Дніпро» та надання земельної 
ділянки в оренду ТОВ «Персей Піві». 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-1, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2005/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №29. 
 
19. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про припинення дії 
договору оренди та права оренди ТОВ «Івент Екосистем» та надання земельної 
ділянки в оренду ТОВ «Цефей Солар». 
Селищний 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»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-1, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2006/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №30. 
 
20. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Марченку 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»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-1, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2007/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №31. 
 
 
21. 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»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2008/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №32. 
 
22. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Глінкіну 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,  



45 
 

«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2009/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №33. 
 
23. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволів на розроблення проектів  землеустрою за рахунок земельної 
ділянки з кадастровим номером 3520588000:02:000:9004. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
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»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2010/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №34. 
 
24. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову 
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) Прихідько 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»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2011/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №35. 
 
25. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Майданику 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:  
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«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2012/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №36. 
 
26. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Омелянчуку 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,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2013/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №37. 
 
27. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Купчинській 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»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2014/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №38. 
 
28. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Черкасу 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»-21,  
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«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2015/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №39. 
 
29. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Коліснику В.С. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2016/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №40. 
 
30. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Буряку 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»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2017/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №41. 
 
31. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Голинському В.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,  
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«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2018/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №42. 
 
32. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Ходжаєвій 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»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2019/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №43. 
 
33. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства 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 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2020/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №44. 
 
34. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Ковтун Н.І. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти 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»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2021/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №45. 
 
35. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Гребенюку 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»-0, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2022/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №46. 
 
36. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Гончаренку Є.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»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2023/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №47. 
 
37. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Тішину В.Л. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
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В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2024/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №48. 
 
38. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Бурчику 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»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2025/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №49. 
 
39. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Ходжаєвій 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»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2026/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №50. 
 
 
40. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Яременко Л.В. 
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»-19,  
«проти»-1,  
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«утримались»-0, 
«не голосували»-5. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2027/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №51. 
 
41. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Мельнику Л.Л. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2028/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №52. 
 
42. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Назоліній 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»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2029/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №53. 
 
43. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Назоліну 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»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
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«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2030/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №54. 
 
44. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Яровому 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»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2031/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №55. 
 
45. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Болюку 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,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2032/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №56. 
 
46. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Марфулі М.В. 
Депутат Марфула М.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»-20,  
«проти»-0,  
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«утримались»-0, 
«не голосували»-5. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2033/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №57. 
 
47. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Чорногору 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»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2034/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №58. 
 
48. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Гарбар М.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»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2035/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №59. 
 
49. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Мельник 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:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
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«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2036/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №60. 
 
50. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Кондрашенко 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,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2037/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №61. 
 
51. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Кивгила 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»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2038/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №62. 
 
52. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Петруку 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»-0, 
«не голосували»-4. 
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В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2039/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №63. 
 
53. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Айрапетяну 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»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2040/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №64. 
 
54. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Кулинич Я.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»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2041/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №65. 
 
55. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Літвінову О.Л. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
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Рішення прийнято. Рішення № 2042/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №66. 
 
56. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Галкіну 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, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2043/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №67. 
 
57. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Опанасенко 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»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2044/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №68. 
 
58. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Пронькіну Р.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»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2045/додається/. 
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Результати поіменного голосування у додатку №69. 
 
59. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Потапенко 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»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2046/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №70. 
 
60. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Назоліну 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»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2047/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №71. 
 
61. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Хотинській 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»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2048/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №72. 
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62. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Хотинському 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»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2049/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №73. 
 
63. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Стаднику 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»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2050/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №74. 
 
64. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Кононенко 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»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2051/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №75. 
 



59 
 

65. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Христенку 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»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2052/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №76. 
 
66. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Токар 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»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2053/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №77. 
 
67. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Разгуляєвій О.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»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2054/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №78. 
 
68. 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 Ковачу 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»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2055/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №79. 
 
69. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Присяжнюк 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»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2056/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №80. 
 
70. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Присяжнюк 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»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2057/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №81. 
 
71. 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 Поправці Н.Л. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2058/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №82. 
 
72. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Бодялу 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»-04. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2059/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №83. 
 
Депутат Половенко Т.І. повернулася в залу засідання.  
 
73. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Хоході 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»-18,  
«проти»-1,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2060/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №84. 
 
74. 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 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»-18,  
«проти»-1,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2061/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №85. 
 
75. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Теличенку 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»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2062/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №86. 
 
76. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Лисенку Е.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»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2063/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №87. 
 
77. 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 Куценко 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»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2064/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №88. 
 
78. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Куценку Г.В. 
Депутат Куценко Г.В. 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»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2065/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №89. 
 
79. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства 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»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2066/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №90. 
 
80. 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 Горобченку 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»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2067/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №91. 
 
81. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Лаврусь 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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2068/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №92. 
 
82. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Корольчуку 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»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2069/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №93. 
 
83. 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 Михайловій 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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2070/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №94. 
 
84. 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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2071/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №95. 
 
85. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Журбі Л.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»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2072/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №96. 
 
86. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Кривенку І.Д. 
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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»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2073/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №97. 
 
87. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Поліщуку 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»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2074/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №98. 
 
88. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Матвієнку 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»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2075/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №99. 
 
89. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Ставенку 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»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2076/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №100. 
 
90. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2077/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №101. 
 
91. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Лотоцькій К.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»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2078/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №102. 
 
92. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 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 
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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 № 2079/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №103. 
 
93. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Зименку 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»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2080/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №104. 
 
94. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Конику 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»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2081/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №105. 
 
95. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Ставенко 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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2082/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №106. 
 
96. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Красюк 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»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2083/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №107. 
 
97. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Мачак 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»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2084/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №108. 
 
98. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Теличенко 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:  
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«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2085/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №109. 
 
99. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Єфімовій 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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2086/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №110. 
 
100. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Приймаку 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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2087/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №111. 
 
101. 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 Добровольському 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,  
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«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2088/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №112. 
 
102. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Литовку 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»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2089/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №113. 
 
103. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Коцаревій 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»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2090/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №114. 
 
104. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Коцаревій Ю.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,  
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«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2091/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №115. 
 
105. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Горобець 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»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2092/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №116. 
 
106. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Ковтун 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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2093/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №117. 
 
107. 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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
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«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2094/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №118. 
 
108. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Кривенку 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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2095/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №119. 
 
109. 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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2096/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №120. 
 
110. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Оноприюку 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»-3. 
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В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2097/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №121. 
 
111. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Мачак 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»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2098/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №122. 
 
112. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Куценку В.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»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2099/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №123. 
 
113. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Куценку В.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»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
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Рішення прийнято. Рішення № 2100/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №124. 
 
114. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Джоган О.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»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2101/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №125. 
 
115. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Голинському 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»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2102/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №126. 
 
116. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Шевченко Н.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»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2103/додається/. 
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Результати поіменного голосування у додатку №127. 
 
117. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Кузьменку М.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти 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 № 2104/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №128. 
 
118. 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 Лещенко 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»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2105/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №129. 
 
119. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2106/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №130. 
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120. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) Пентюхіну 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»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2107/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №131. 
 
121. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) Лаврусь І.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»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2108/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №132. 
 
122. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) Мошуренку А.А. 
Депутат Тімченко 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, 
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«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2109/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №133. 
 
123. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) Тімченку В.М. 
Депутат Тімченко 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»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2110/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №134. 
 
124. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) Медвідчуку 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»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2111/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №135. 
 
125. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
індивідуального садівництва Бродяченко 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:  
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«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2112/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №136. 
 
126. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
індивідуального садівництва Бродяченку 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»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2113/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №137. 
 
127. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
індивідуального садівництва Воскресенській 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»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2114/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №138. 
 
128. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у спільну сумісну власність земельної ділянки 
для індивідуального садівництва Оноприюку В.О та Оноприюк 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,  
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«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2115/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №139. 
 
129. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
індивідуального садівництва Мошуренку А.А. 
Депутат Тімченко 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»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2116/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №140. 
 
130. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для городництва 
Пересунько 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»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2117/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №141. 
 
131. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для городництва 
Тарановському В.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:  
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«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2118/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №142. 
 
132. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки 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»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2119/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №143. 
 
133. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки 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»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2120/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №144. 
 
134. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для городництва 
Левченку 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»-21,  
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«проти»-1,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2121/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №145. 
 
135. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу її в оренду 
ПП «Іріда». 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
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 № 2122/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №146. 
 
Депутат Бойко Р.М. покинув залу засідання.  
 
136. 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»-4,  
«проти»-1,  
«утримались»-16, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №147. 
 
137. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу земельної ділянки кадастровий номер: 
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. 
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Результати голосування:  
«за»-3,  
«проти»-1,  
«утримались»-17, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №148. 
 
138. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу земельної ділянки кадастровий номер: 
3520585000:02:000:0655 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»-3,  
«проти»-1,  
«утримались»-17, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №149. 
 
139. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
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»-3,  
«проти»-1,  
«утримались»-17, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято. 
Результати поіменного голосування у додатку №150. 
 
Депутат Голуб М.О. повернувся в залу засідання.  
 
140. 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 
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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»-3,  
«проти»-1,  
«утримались»-18, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №151. 
 
Депутат Бойко Р.М. повернувся в залу засідання. 
Депутат Голуб М.О. покинув залу засідання.  
 
141. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення 
якої змінюється. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
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»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2123/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №152. 
 
142. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, які знаходяться в 
оренді СФГ «Дєдов», цільове призначення яких змінюється, для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
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»-2, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2124/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №153. 
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143. 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) 
Купчинському 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»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2125/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №154. 
 
144. 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 Федоренко З.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»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2126/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №155. 
 
145. 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 Пляці 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,  
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«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2127/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №156. 
 
146. 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 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»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2128/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №157. 
 
147. 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 Бодялу 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»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2129/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №158. 
 
148. 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 Галицькому І.С. 
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»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2130/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №159. 
 
149. 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 Лехану І.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»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2131/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №160. 
 
150. 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 Лисенко 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»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2132/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №161. 
 
151. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
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технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Приймаку 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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2133/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №162. 
 
152. 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 і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Савченку І.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»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2134/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №163. 
 
153. 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 і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Джоган 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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
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В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2135/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №164. 
 
Депутати Кобилінський І.М. та Бурківська А.О. покинули залу засідання.  
 
154. 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  Досужій 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»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-5. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2136/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №165. 
 
155. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
документації із землеустрою та укладання додаткових угод з СФГ «Дєдов» до 
договору оренди земельних ділянок 3520555100:02:001:2001 та 
3520555100:02:001:2002. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
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»-5. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2137/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №166. 
 
156. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
документації із землеустрою та укладання додаткових угод з СФГ «Дєдов» до 
договору оренди земельних ділянок 3520586500:02:000:2112 та 
3520586500:02:000:2113. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
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«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-5. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2138/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №167. 
 
157. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
документації із землеустрою та укладання додаткової угоди з СФГ «Дєдов» до 
договору оренди земельної ділянки 3520555100:02:001:0760.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
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»-5. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2139/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №168. 
 
158. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка)  Куценку В.М. та Черв’яку М.І. 
Депутат Куценко 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»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2140/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №169. 
 
159. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, що 
надана у користування 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»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-5. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2141/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №170. 
 
Депутат Кобилінський І.М. повернувся в залу засідання.  
 
160. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
погодженні Технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
частини земельної ділянки, на яку поширюються право сервітуту. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
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»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2142/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №171. 
 
161. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок в оренду для городництва Нелень 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»-12, 
«проти»-0,  
«утримались»-9, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №172. 
 
162. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду для городництва Яремі 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 
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нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-12,  
«проти»-0,  
«утримались»-9, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №173. 
 
163. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Степаненко 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»-1,  
«проти»-0,  
«утримались»-20, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №174. 
 
164. 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 Головкіну С.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»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2143/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №175. 
 
165. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Бур`януватій 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»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2144/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №176. 
 
166. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                   
Варову 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»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2145/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №177. 
 
167. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                         
Манько 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»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2146/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №178. 
 
168. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
в оренду для городництва Захаренку А.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. 
Депутат Безпечний С.М. повідомив, що змінив свою думку щодо голосування та 
замість позиції «утриматися» проголосував «за».  
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2147/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №179. 
 
169. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Присяжнюк 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»-0,  
«проти»-0,  
«утримались»-21, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №180. 
 
170. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
в оренду для городництва Атамась М.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»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2148/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №181. 
 
171. 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 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»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-2, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2149/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №182. 
 
172. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення пронадання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) Навроцькому 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»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-2, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2150/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №183. 
 
173. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                      
Баранову 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»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-2, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2151/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №184. 
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174. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для індивідуального садівництва Цишевському 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»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-2, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2152/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №185. 
 
175. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                                      
Стьожці 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»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-2, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2153/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №186. 
 
176. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства  
Погорілому 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»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2154/додається/. 
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Результати поіменного голосування у додатку №187. 
 
177. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства  
Білошапці В.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-2, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2155/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №188. 
 
178. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для індивідуального садівництва Таранусі 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»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2156/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №189. 
 
Депутат Кобилінський І.М. покинув залу засідання. 
 
179. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства учаснику 
АТО Вараниці 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. 
Депутат Савченко С.В. повідомив, що змінив свою думку щодо голосування та 
замість позиції «утриматися» – «не голосував».  
Результати голосування:  
«за»-0,  
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«проти»-0,  
«утримались»-19, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №190. 
 
Депутат Савченко С.В. покинув залу засідання.  
 
180. Вітер М.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 Рассказовій 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»-0,  
«проти»-0,  
«утримались»-19, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №191. 
 
181. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства учаснику  
АТО Гордієнку М.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»-0,  
«проти»-0,  
«утримались»-19, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №192. 
 
182. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства учаснику 
АТО Перепаді В.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»-0,  
«проти»-0,  
«утримались»-19, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №193. 
 
183. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства учаснику 
АТО Гордієнку 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»-0,  
«проти»-0,  
«утримались»-19, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №194. 
 
184. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства учаснику 
АТО Давидову Д.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»-0,  
«утримались»-19, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №195. 
 
Депутат Кобилінський І.М. повернувся в залу засідання.  
 
185. 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 учаснику 
АТО Грачову 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»-5. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2157/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №196. 
 
186. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства учаснику 
АТО Коваленку 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»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-5. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2158/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №197. 
 
Депутат Пісний О.І. покинув залу засідання.  
Депутат Голуб М.О. повернувся в залу засідання.  
 
187. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства учаснику 
АТО Марченку В.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. 
Депутат Безпечний С.М. повідомив, що змінив свою думку щодо голосування та 
замість позиції «за» проголосував «утриматися». 
Результати голосування:  
«за»-0,  
«проти»-0,  
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«утримались»-19, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №198. 
 
Депутат Пісний О.І. повернувся в залу засідання.  
 
188. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства          
Капустяну 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»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-5. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2159/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №199. 
 
189. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Бойко Г.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»-5. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2160/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №200. 
 
190. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Петлі 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:  
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«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-5. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2161/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №201. 
 
191. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для індивідуального садівництва Петлі 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»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-5. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2162/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №202. 
 
192. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Чос 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»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-5. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2163/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №203. 
 
193. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                        
Левченку 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:  
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«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-5. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2164/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №204. 
 
194. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) 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»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-5. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2165/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №205. 
 
195. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) Тішину Д.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»-5. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2166/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №206. 
 
196. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства              
Кузьменко 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 
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нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-5. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2167/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №207. 
 
197. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Андрющенко 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»-5. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2168/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №208. 
 
198. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                         
Мохур 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»-5. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2169/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №209. 
 
199. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Андрющенко А.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»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-5. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2170/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №210. 
 
200. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                       
Мохуру Д.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»-5. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2171/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №211. 
 
201. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для індивідуального садівництва Копійці 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»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-5. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2172/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №212. 
 
202. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для індивідуального садівництва Скляренку В.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»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-5. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2173/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №213. 
 
203. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для індивідуального садівництва Скляренку 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»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-5. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2174/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №214. 
 
204. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для індивідуального садівництва Скляренко 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»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-5. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2175/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №215. 
 
205. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для індивідуального садівництва Скляренко В.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»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-5. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2176/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №216. 
 
206. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для індивідуального садівництва Кушвід 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»-5. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2177/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №217. 
 
207. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для індивідуального садівництва Кушвіду 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»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-5. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2178/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №218. 
 
208. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для індивідуального садівництва Кушвід 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 
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нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-5. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2179/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №219. 
 
209. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для індивідуального садівництва Мілютіній 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»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-5. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2180/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №220. 
 
210. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для індивідуального садівництва Косенку 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»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-5. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2181/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №221. 
 
211. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                         
Крикун 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 
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нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-5. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2182/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №222. 
 
Депутати Безпечний С.М., Голуб М.О. та Ковтун В.О. покинули залу засідання.  
Депутат Кобилінський повернувся в залу засідання.  
 
212. 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 Сухорученку 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»-0,  
«проти»-0,  
«утримались»-18, 
«не голосували»-7. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №223. 
 
213. 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 Слободяну Ю.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»-2,  
«проти»-0,  
«утримались»-16, 
«не голосували»-7. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №224. 
 
Депутат Ковтун В.О. повернувся в залу засідання.  
 
214. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
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дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду для сінокосіння і випасання худоби Сухорученко 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»-0,  
«проти»-0,  
«утримались»-19, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №225. 
 
Депутат Бойко Р.М. покинув залу засідання. 
Депутати Безпечний С.М. та Голуб М.О. повернулися в залу засідання.  
 
215. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                         
Солод 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»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-5. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2183/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №226. 
 
216. Вітер М.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»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-5. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
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Рішення прийнято. Рішення № 2184/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №227. 
 
217. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Сухорученко 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»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-5. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2185/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №228. 
 
218. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Терещенку 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»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-5. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2186/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №229. 
 
219. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                         
Шишці 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»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
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«не голосували»-5. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2187/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №230. 
 
Депутат Голуб М.О. покинув залу засідання.  
 
220. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Сіряк 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»-2,  
«проти»-0,  
«утримались»-18, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №231. 
 
Депутат Голуб М.О. повернувся в залу засідання.  
 
221. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Меновщикову 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»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-5. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2188/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №232. 
 
222. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Новохатній Ю.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»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-5. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2189/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №233. 
 
223. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                         
Носовій 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»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-5. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2190/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №234. 
 
224. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                           
Тішину Д.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»-5. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2191/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №235. 
 
225. Вітер М.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 Топор Є.О. 
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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»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-5. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2192/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №236. 
 
226. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                   
Савченко 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»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-5. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2193/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №237. 
 
227. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                  
Савченку 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»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-5. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2194/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №238. 
 
228. 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 учаснику 
АТО Пересічному 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»-5. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2195/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №239. 
 
229. Вітер М.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 Юшкевичу 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»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-5. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2196/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №240. 
 
230. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                 
Коцарєву 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»-1,  
«проти»-0,  
«утримались»-18, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №241. 
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231. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                 
Декалову 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»-5. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2197/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №242. 
 
232. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                          
Декаловій 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»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-5. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2198/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №243. 
 
233. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства              
Лозовому 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»-5. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2199/додається/. 
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Результати поіменного голосування у додатку №244. 
 
234. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства        
Касапенко 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»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-5. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2200/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №245. 
 
235. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                        
Січкарю 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»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-5. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2201/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №246. 
 
236. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства               
Капканець 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»-5. 
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В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2202/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №247. 
 
237. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Мішкевичу 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»-5. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2203/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №248. 
 
238. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства           
Капканець 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»-5. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2204/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №249. 
 
239. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                  
Савченко 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»-20,  
«проти»-0,  
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«утримались»-0, 
«не голосували»-5. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2205/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №250. 
 
240. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                 
Майданик 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»-5. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2206/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №251. 
 
241. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                
Карнаух 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»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-5. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2207/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №252. 
 
242. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                     
Жогло 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»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-5. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2208/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №253. 
 
243. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства              
Бульбі Т.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»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-5. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2209/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №254. 
 
244. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                        
Бульбі 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»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-5. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2210/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №255. 
 
245. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                   
Бульбі 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 
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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 № 2211/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №256. 
 
246. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                                
Жогло 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 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-5. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2212/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №257. 
 
247. Вітер М.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 Кривошеї Ф.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»-5. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2213/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №258. 
 
248. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                    
Савченку В.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»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-5. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2214/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №259. 
 
249. Вітер М.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 Ситнику 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»-5. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2215/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №260. 
 
250. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                       
Мулявці А.І. 
Депутат Мулявка І.В. 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»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2216/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №261. 
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251. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                   
Мулявці О.В. 
Депутат Мулявка І.В. 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»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2217/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №262. 
 
Депутати Кобилінський І.М. та Олефіренко Л.І. покинули залу засідання. 
 
252. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства учаснику 
АТО Расновському Р.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
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»-12, 
«не голосували»-7. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №263. 
 
253. Вітер М.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 Лапі 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»-6,  
«проти»-0,  
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«утримались»-12, 
«не голосували»-7. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №264. 
 
254. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства    
Гуртовому 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»-6,  
«проти»-0,  
«утримались»-12, 
«не голосували»-7. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №265. 
 
255. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства        
Гуртовому 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»-6,  
«проти»-0,  
«утримались»-12, 
«не голосували»-7. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №266. 
 
Депутати Кобилінський І.М. та Олефіренко О.І. повернулися в залу засідання.  
 
256. Вітер М.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 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 
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нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-5. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2218/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №267. 
 
257. Вітер М.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 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»-5. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2219/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №268. 
 
258. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства         
Клименку 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»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2220/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №269. 
 
259. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                            
Дроботу А.А. 
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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»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-5. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2221/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №270. 
 
260. 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) Шляпніковій 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»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-5. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2222/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №271. 
 
261. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                      
Самохвал О.А. 
Депутат Самохвал А.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»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2223/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №272. 
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Депутат Голуб М.О. покинув залу засідання.  
 
262. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Кононенко 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»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-1, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2224/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №273. 
 
263. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства               
Колісник А.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
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»-1, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2225/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №274. 
 
264. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Калініченку В.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
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»-1, 
«не голосували»-6. 
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В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2226/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №275. 
 
265. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Крушеніцькому Ю.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»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-1, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2227/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №276. 
 
Депутат Голуб М.О. повернувся в залу засідання.  
Депутат Кобилінський І.М. покинув залу засідання.  
 
266. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                   
Сердюку О.Г. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-12,  
«проти»-0,  
«утримались»-7, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №277. 
 
Депутат Голуб М.О. покинув залу засідання.  
 
267. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства       
Криволапу 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»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-7. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2228/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №278. 
 
Селищний голова:  

 
Шановні депутати! 

 
Пропоную завершити роботу пленарного засідання вісімнадцятої сесії 

восьмого скликання. Питання порядку денного, що залишилися не 
розглянутими, розглянути на наступному пленарному засіданні                        
04 жовтня 2021 року.  

 
Чи є бажаючі доповнити?  
В кого є зауваження до порядку ведення пленарного засідання сесії?  
Немає. 
 

 
 

 
Селищний голова                                                          Олександр БЕЗПЕЧНИЙ 
 


