
 
 
                                 
                                                          

 
                                

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

____________________________________________________________________ 

 
ПРОТОКОЛ  №18 

другого пленарного засідання вісімнадцятої сесії Олександрівської 
селищної ради восьмого скликання 

 
від 04 жовтня 2021 року                                                                смт Олександрівка 
           
Селищний голова:  

 
Шановні депутати, шановні запрошені! 

 
На другому пленарному засіданні вісімнадцятої сесії Олександрівської 

селищної ради восьмого скликання присутніх 18 депутатів  із  26 обраних 
/Додаток №1 додається/.  

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

У роботі другого пленарного засідання вісімнадцятої сесії селищної ради 
беруть участь: 
 

Вітер Микола Михайлович Начальник відділу земельних ресурсів та 
просторового планування 

Шевченко Сергій Петрович  Начальник відділу юридичного 
забезпечення  

       
Переходимо до розгляду питань порядку денного, які не були розглянуті на 

першому пленарному засіданні ради 30.09.2021 року. 
На розгляд другої частини пленарного засідання вісімнадцятої сесії 

селищної ради восьмого скликання пропонується наступний 
 

Порядок денний: 
 

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 

Вітер М.М. 
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власність для ведення особистого селянського 
господарства Євчику В.В.  

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 
власність для ведення особистого селянського 
господарства Артеменку О.Г.  

Вітер М.М. 

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 

Вітер М.М. 
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власність для ведення особистого селянського 
господарства Гутнику О.В.  

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 
власність для ведення особистого селянського 
господарства Колісник Л.С.  

Вітер М.М. 

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. 
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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. 

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. 
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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 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства Шпильовому М.Т.  

Вітер М.М. 

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 

Вітер М.М. 
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власність для ведення особистого селянського 
господарства Лушпай Л.Я.  

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

Вітер М.М. 

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. 



7 
 

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 
власність для ведення особистого селянського 
господарства Стусю Ю.М.  

Вітер М.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 

Вітер М.М. 
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власність для ведення особистого селянського 
господарства Мельнику Р.І.  

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 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства  Осіповій Я.Ю.  

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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. 
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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. 

 
 
1. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Соловйову Ю.А. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. Хто 
за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення нашої 
сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-8,  
«проти»-0,  
«утримались»-11, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №2. 
 
2. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Євчику 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 
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сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-2,  
«проти»-0,  
«утримались»-17, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №3. 
 
3. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Євчику В.Ф. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. Хто 
за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення нашої 
сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-2,  
«проти»-0,  
«утримались»-17, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято. 
Результати поіменного голосування у додатку №4. 
 
4. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Пересуньку І.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. Хто 
за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення нашої 
сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-2,  
«проти»-0,  
«утримались»-17, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №5. 
 
5. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Пересуньку М.П. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. Хто 
за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення нашої 
сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
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«за»-2,  
«проти»-0,  
«утримались»-17, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №6. 
 
6. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Безпальку О.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. Хто 
за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення нашої 
сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-2,  
«проти»-0,  
«утримались»-17, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №7. 
 
7. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Артеменко Л.Г. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 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»-17, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №8. 
 
8. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Артеменку О.Г. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. Хто 
за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення нашої 
сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-2,  
«проти»-0,  
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«утримались»-17, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №9. 
 
Депутат Пісний О.І. з’явився на засідання.  
 
9. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для індивідуального садівництва Руденко К.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. Хто 
за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення нашої 
сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-1, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2229/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №10. 
 
10. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для індивідуального садівництва Руденко 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»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2230/додається/ 
Результати поіменного голосування у додатку №11. 
 
11. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Деревянку 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»-19,  
«проти»-0,  
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«утримались»-1, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2231/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №12. 
 
12. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для індивідуального садівництва Ткаченко 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»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-1, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2232/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №13. 
 
13. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Ткаченко 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»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-1, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2233/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №14. 
 
14. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Гутнику О.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. Хто 
за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення нашої 
сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-1, 
«не голосували»-0. 
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В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2234/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №15. 
 
15. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Голинському Р.А. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. Хто 
за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення нашої 
сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-1, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2235/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №16. 
 
16. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) ТОВ «КВІНТ ЛТД». 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 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 № 2236/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №17. 
 
17. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Свириденко 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»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2237/додається/. 
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Результати поіменного голосування у додатку №18. 
 
Депутат Куценко В.М. з’явився на засідання.  
 
18. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Саламасі 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»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2238/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №19. 
 
19. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Ігнатовій Н.Г. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. Хто 
за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення нашої 
сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2239/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №20. 
 
20. Вітер М.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 Л.С. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. Хто 
за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення нашої 
сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-10,  
«проти»-0,  
«утримались»-11, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
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Результати поіменного голосування у додатку №21. 
 
21. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Бакунцю М.П. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. Хто 
за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення нашої 
сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-10,  
«проти»-0,  
«утримались»-11, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято. 
Результати поіменного голосування у додатку №22. 
 
22. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 
для городництва Вєхтєву 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»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2240/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №23. 
 
23. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 
для городництва Махиньку 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»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2241/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №24. 
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24. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок                            
ДП «Олександрівське лісове господарство». 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. Хто 
за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення нашої 
сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-1,  
«проти»-0,  
«утримались»-20, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №25. 
 
25. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Назаренко Н.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. Хто 
за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення нашої 
сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-10,  
«проти»-0,  
«утримались»-11, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №26. 
 
26. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 
для городництва Назаренко Н.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. Хто 
за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення нашої 
сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято. Рішення № 2242/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №27. 
 
27. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 



19 
 

орієнтовною площею 0,3000 га в оренду для городництва Назаренко Н.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. Хто 
за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення нашої 
сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2243/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №28. 
 
28. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Решетняк Т.О 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. Хто 
за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення нашої 
сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2244/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №29. 
 
29. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Голинському 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»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2245/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №30. 
 
30. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Горобцю В.П. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. Хто 
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за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення нашої 
сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2246/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №31. 
 
31. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Голинській Н.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. Хто 
за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення нашої 
сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2247/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №32. 
 
32. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Голинському Ю.І. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. Хто 
за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення нашої 
сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2248/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №33. 
 
33. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Зименко 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. 
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Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2249/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №34. 
 
34. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Зеленько 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»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2250/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №35. 
 
35. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для індивідуального садівництва Писарук Т.Ф. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. Хто 
за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення нашої 
сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-1, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2251/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №36. 
 
36. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Овчаренку 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,  
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«проти»-0,  
«утримались»-1, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2252/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №37. 
 
37. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Зеленько Г.М. та 
повідомив, що на даній земельній ділянці знаходиться житловий будинок іншої 
особи.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 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»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято. 
Результати поіменного голосування у додатку №38. 
 
38. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 
для городництва 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»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2253/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №39. 
 
39. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 
для городництва Куценко 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,  



23 
 

«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2254/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №40. 
 
40. Вітер М.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 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»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2255/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №41. 
 
41. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Ходзіцькому М.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»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2256/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №42. 
 
42. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Шпильовій 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»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
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«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2257/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №43. 
 
43. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Рябку М.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»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2258/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №44. 
 
44. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Рябку В.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»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2259/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №45. 
 
45. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Шпильовому М.Т. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. Хто 
за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення нашої 
сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
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Рішення прийнято. Рішення № 2260/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №46. 
 
46. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Рябко 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»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2261/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №47. 
 
47. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Самойлову С.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. Хто 
за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення нашої 
сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2262/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №48. 
 
48. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Копунец Н.Г. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. Хто 
за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення нашої 
сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-9,  
«проти»-0,  
«утримались»-12, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №49. 
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49. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Лушпаю 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»-9,  
«проти»-0,  
«утримались»-12, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №50. 
 
50. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Лушпай Л.Я 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. Хто 
за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення нашої 
сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-9,  
«проти»-0,  
«утримались»-12, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №51. 
 
51. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Мовчан Л.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. Хто 
за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення нашої 
сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-9,  
«проти»-0,  
«утримались»-12, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №52. 
 
52. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
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на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Нагірному Б.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»-9,  
«проти»-0,  
«утримались»-12, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №53. 
 
53. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Гайдабурі В.П. та 
повідомив, що даною особою право на отримання у власність земельної ділянки 
шляхом передачі із земель державної і комунальної власності було використано. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. Хто 
за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення нашої 
сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-9,  
«проти»-0,  
«утримались»-12, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №54. 
 
54. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Сірій М.Г. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. Хто 
за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення нашої 
сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-9,  
«проти»-0,  
«утримались»-12, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №55. 
 
Депутат Олефіренко Л.І. з’явилася на засідання. 
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55. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Подфігурному Д.Д. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. Хто 
за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення нашої 
сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2263/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №56. 
 
56. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) та для ведення особистого селянського господарства 
Дядюрі 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»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2264/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №57. 
 
57. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Тимко 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»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2265/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №58. 
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58. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для індивідуального садівництва Дорошку М.Г. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. Хто 
за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення нашої 
сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2266/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №59. 
 
59. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) Порядьку С.О. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. Хто 
за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення нашої 
сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2267/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №60. 
 
60. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Курці М.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. Хто 
за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення нашої 
сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2268/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №61. 
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61. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Кривій Ю.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. Хто 
за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення нашої 
сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2269/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №62. 
 
62. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Заніздрі 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»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2270/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №63. 
 
63. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Кривій 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»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2271/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №64. 
 
64. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 



31 
 

власність для ведення особистого селянського господарства Тищенко Л.П. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. Хто 
за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення нашої 
сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2272/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №65. 
 
65. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Редьці В.Л. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. Хто 
за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення нашої 
сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2273/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №66. 
 
66. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Стельмаху 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»-1,  
«проти»-0,  
«утримались»-21, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №67. 
 
67. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Стусю Ю.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. Хто 
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за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення нашої 
сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2274/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №68. 
 
68. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства  Стусь В.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. Хто 
за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення нашої 
сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2275/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №69. 
 
69. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Стадник Н.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. Хто 
за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення нашої 
сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2276/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №70. 
 
70. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Стусю М.Ю. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. Хто 
за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення нашої 
сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
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Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2277/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №71. 
 
71. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Стаднику П.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. Хто 
за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення нашої 
сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2278/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №72. 
 
72. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Мельнику Р.І. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. Хто 
за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення нашої 
сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2279/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №73. 
 
73. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Порядьку 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»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2280/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №74. 
 
74. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Корсун М.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. Хто 
за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення нашої 
сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2281/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №75. 
 
75. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 
для городництва Ковтун 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»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2282/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №76. 
 
76. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Малетич 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»-0,  
«проти»-0,  
«утримались»-22, 
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«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №77. 
 
Депутат Куценко В.М. покинув залу засідання.  
 
77. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Малетич Г.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. Хто 
за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення нашої 
сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2283/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №78. 
 
78. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства  Король О.І. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. Хто 
за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення нашої 
сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2284/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №79. 
 
79. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Осіповій Я.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, 
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«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2285/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №80. 
 
Депутат Куценко В.М. повернувся в залу засідання.  
 
80. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Рудницькому 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»-9,  
«проти»-0,  
«утримались»-13, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №81. 
 
81. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Рудницькій І.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. Хто 
за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення нашої 
сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2286/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №82. 
 
82. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Рудницькому 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»-9,  
«проти»-0,  
«утримались»-13, 
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«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №83. 
 
83. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Король О.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. Хто 
за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення нашої 
сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2287/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №84. 
 
84. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Чернишенко І.О. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. Хто 
за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення нашої 
сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2288/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №85. 
 
85. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Матірному В.А. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. Хто 
за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення нашої 
сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
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Рішення прийнято. Рішення № 2289/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №86. 
 
86. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Магану А.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. Хто 
за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення нашої 
сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2290/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №87. 
 
87. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Радзевилу А.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. Хто 
за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення нашої 
сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2291/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №88. 
 
88. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) та для  ведення особистого селянського господарства 
Тонконог Н.П. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. Хто 
за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення нашої 
сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
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Рішення прийнято. Рішення № 2292/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №89. 
 
89. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Левіцькій Н.І. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. Хто 
за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення нашої 
сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2293/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №90. 
 
90. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Дубині В.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. Хто 
за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення нашої 
сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2294/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №91. 
 
91. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Бондаренку 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»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2295/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №92. 
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92. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для індивідуального садівництва Шоліній 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»-6,  
«проти»-0,  
«утримались»-16, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №93. 
 
93. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для індивідуального садівництва Шоліну Л.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»-6,  
«проти»-0,  
«утримались»-16, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №94. 
 
94. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про продовження 
терміну дії договорів оренди земельних ділянок ТОВ «Квінт ЛТД». 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. Хто 
за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення нашої 
сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2296/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №95. 
 
95. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про внесення змін 
до договору оренди земельної ділянки та заміну сторони орендаря на                         
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Ковальову С.А. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. Хто 
за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення нашої 
сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2297/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №96. 
 
96. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про припинення дії 
договорів оренди та права оренди СТОВ «Агрофірма Ясенівська»» та надання 
земельних ділянок в оренду СТОВ «Агрофірма Ясинове». 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. Хто 
за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення нашої 
сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2298/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №97. 
 
97. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення 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.» 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. Хто 
за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення нашої 
сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2299/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №98. 
 
98. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про внесення змін в 
рішення п’ятнадцятої сесії восьмого скликання № 1584 від 30 липня 2021 року 
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«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Шпильовому В.В.» 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. Хто 
за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення нашої 
сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2300/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №99. 
 
99. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про внесення змін в 
площу земельної ділянки (кадастровий номер 3520555100:50:053:0007)                               
гр. Майданику О.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. Хто 
за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення нашої 
сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2301/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №100. 
 
100. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про припинення 
користування земельними ділянками у зв’язку з добровільними відмовами. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. Хто 
за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення нашої 
сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2302/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №101. 
 
101. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про припинення дії 
рішення Ясинівської сільської ради від 14 липня 2020 року № 422 «Про надання 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
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безоплатно у власність ведення особистого селянського господарства гр. Піщіді 
Валентині Юріївні». 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 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»-2,  
«утримались»-2, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2303/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №102. 
 
Депутат Олефіренко Л.І. покинула залу засідання.  
 
102. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення документації із землеустрою. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 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»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №103. 
 
Депутат Куценко В.М. покинув залу засідання.  
 
103. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Кочегіну 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»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-1, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 2304/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №104. 
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Селищний голова: 
 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного «Різне». 
Депутат Безпечний С.М. зауважив необхідність укладання  угоди з КНП 

«Центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф у Кіровоградській 
області Кіровоградської обласної ради» про обслуговування території 
Олександрівської селищної ради автомобілем екстренної медичної допомоги.  

 
Депутат Брайко В.В. запропонував створити депутатський фонд в межах 

формування бюджету 2022-2024 років для подальшого включення проектів до 
Програми  соціально-економічного та культурного розвитку Олександрівської 
селищної ради на 2021 рік, запропонованих депутатами Олександрівської 
селищної ради восьмого скликання.  
 
Селищний голова: 
 

Шановні депутати! 
 

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

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

оголошую закритою. 
 
 

(Звучить Гімн України) 
 
 
 
Селищний голова                                                            Олександр БЕЗПЕЧНИЙ 
 


