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Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 
Седлецькому А.О. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із 
землеустрою громадянам Олефір А.Ю., Ковальовій А.М., Ковальову Ю.В. за 
межами села Красносілля. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 
Кравченко К.В. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 
Мунтян А.М. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із 
землеустрою громадянам Алєксєєнку В.М., Алєксєєнко Н.В., Титаренко С.В. 
за межами села Красносілля. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 
Мунтян Н.С. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 
Колесниковій А.О. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 
натурі (на місцевості), невитребуваної частки (пай) на умовах оренди ТОВ 
«Агроконтракт - Н». 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту із землеустрою 
Білоус С.С. 

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

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту із землеустрою 
Скічку Ю.В. 

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

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

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

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 
Черкас М.С. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 
Стадник Л.І. 

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

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

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

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

Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із 
землеустрою Хмарі О.І. 
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Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із 
землеустрою Сіряк Т.А. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 
Побережній Г.В. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із 
землеустрою Павлюковець О.С. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 
Зеленчук Т.П. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із 
землеустрою Слободян Р.А. 

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

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

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

Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із 
землеустрою Кравчуку Р.М. 

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

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

Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із 
землеустрою Крейтор Л.О. 

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

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

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

Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із 
землеустрою Турчин А.Р. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою 
за рахунок земельної ділянки за межами селища міського типу Олександріка. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із 
землеустрою Кравців Є.М. 

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

Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із 
землеустрою Олефіренко Н.А. 

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

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

Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із 
землеустрою Дігтярьову С.В. 
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Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із 
землеустрою Катеренюк Н.О., Катеренюку Ю.А. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із 
землеустрою Цимбал Т.М. 

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

Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із 
землеустрою Марченку С.О. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 
Артюховій В.В. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 
Лазуренко С.В. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із 
землеустрою Федорову П.Г. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із 
землеустрою Майбороді С.Д. 

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

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 
Юрчук В.Н. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із 
землеустрою за рахунок земельної ділянки 3520586000:02:000:9041. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 
Білошапці К.В. 

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

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

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

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

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

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

Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із 
землеустрою за рахунок земельної ділянки 3520586000:02:000:9029. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із 
землеустрою за рахунок земельної ділянки 3520586000:02:000:9027. 

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

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства             
Черкес Т.Г. 
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Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 
Буковській Н.С. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 
Ламанову А.М. 
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Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства             
Терону Л.Г. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Про затверд.ження проекту землеустрою та передачу у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 
Торопєєву М.Ф. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 
Денисенко А.П. 
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Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства учаснику 
АТО Філіппову С.Г. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 
Сидоренку О.В.  
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Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 
Радзевіло Л.П. 

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

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

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

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

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства учаснику 
АТО Удовичку Б.Р. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  
Ткаченко С.Є. 
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Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  
Печериці О.Г. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 
Огороднікову В.М. 
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Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 
Михайловій С.А. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Павловій-Євчик Ю.В. 

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

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

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

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

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

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

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

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 
земельної ділянки для індивідуального садівництва Повельку К.І. 
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Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 
земельної ділянки для індивідуального садівництва Фощію С.М. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 
земельної ділянки для індивідуального садівництва Александровій Н.А. 

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

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 
земельної ділянки для індивідуального садівництва Овчаренко І.А. 

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

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 
земельної ділянки для індивідуального садівництва Лавріненко В.П. 

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

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

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 
земельної ділянки для індивідуального садівництва Штанці Л.О. 

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

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 
земельної ділянки для індивідуального садівництва Шумилу В.Ю. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 
земельної ділянки для індивідуального садівництва Невмержицькому О.С. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 
земельної ділянки для індивідуального садівництва Печериці М.Т. 

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

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 
земельної ділянки для індивідуального садівництва Кушвід С.І. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 
земельної ділянки для індивідуального садівництва Кушвіду Д.О. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 
земельної ділянки для індивідуального садівництва Скляренку В.І. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 
земельної ділянки для індивідуального садівництва Копійці Л.А. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 
земельної ділянки для індивідуального садівництва Мілютіній Т.І. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 
земельної ділянки для індивідуального садівництва Скляренко А.Б. 

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

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 
земельної ділянки для індивідуального садівництва Скляренку І.В. 

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

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

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки 3520587500:51:000:0097 та передачу її в оренду ПрАТ 
«Кіровоградобленерго». 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки 3520587500:53:000:0150 та передачу її в оренду ПрАТ 
«Кіровоградобленерго». 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки 3520587000:51:000:0076 та передачу її в оренду ПрАТ 
«Кіровоградобленерго». 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки 3520585500:51:000:0221 та передачу її в оренду ПрАТ 
«Кіровоградобленерго». 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки 3520581500:02:000:8502 та передачу її в оренду ПрАТ 
«Кіровоградобленерго». 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду 
земельної ділянки для городництва Мельнику А.Ю. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду 
земельної ділянки для сінокосіння та випасання худоби Чулей О.І. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду 
земельної ділянки для сінокосіння та випасання худоби Скрипнику В.М. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду 
земельної ділянки для городництва Ніколаєву В.М. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду 
земельної ділянки для городництва Наливку В.А. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 
земельної ділянки для будівництва індивідуального гаражу Данову С.К. 

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 Ведуті М.В. 

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

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

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

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

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

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

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

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 Пронькіній Л.І. 

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 Джогану П.Г. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) та передачу у власність             
Буданцевій Н.С. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 Мізерному Д.В. 

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

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             
Овчаренку М.Г. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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             
Стрижак А.В. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земельної ділянки загального користування, площею 0,9088 га 
по вулиці Шевченка, селище міського типу Олександрівка. 

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки 3520582000:51:000:8004, 
яка перебуває у користуванні на умовах оренди в ТОВ «Цефей Солар». 

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки 3520582000:51:000:8002, 
яка перебуває у користуванні на умовах оренди в ТОВ «Персей Піві». 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду ПрАТ «Кіровоградобленерго» для 
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 
об’єктів передачі електричної та теплової енергії. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду ПрАТ «Кіровоградобленерго» для 
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 
об’єктів передачі електричної та теплової енергії. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду ПрАТ «Кіровоградобленерго» для 
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 
об’єктів передачі електричної та теплової енергії. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду ПрАТ «Кіровоградобленерго» для 
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 
об’єктів передачі електричної та теплової енергії. 

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

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

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) та 
для індивідуального садівництва Руссу М.П. 
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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) 
Цимбалу М.С. 

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) 
Касіч – Пилипенко Р.В. 

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) 
Нечипоренку В.О. 

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) та 
для ведення особистого селянського господарства Пересуньку М.Д. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для індивідуального гаражу 
Бондарю А.Д. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Про надання дозволу на розроблення землеустрою проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва  
Носенко А.С. 
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Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства Сухом’яс В.П. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства учаснику АТО /ООС Березному С.О. 
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Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства Пересуньку В.А. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства Костенко Н.А. 
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Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства учасника АТО Деренкову С.М. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 29

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

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

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

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

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

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

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

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

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) та 
для ведення особистого селянського господарства Пентюхіну М.М. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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) та 
для ведення особистого селянського господарства Кузнецовій Т.М. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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) Татар О.І. 

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) Саєнку І.К. та 
Саєнку В.К. 

Про припинення дії договору оренди та права оренди Козлової Н.І. та 
надання земельної ділянки в оренду Кулик М.І. 

Про внесення змін в чотирнадцятої сесії восьмого скликання 
Олександрівської селищної ради № 1157 від 30 червня 2021 року «Про 
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок в оренду для сінокосіння і випасання худоби Шишці О.О.». 




