
 
 
                                 
                                                          

 
                                

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

____________________________________________________________________ 

 
ПРОТОКОЛ  № 23 

пленарного засідання двадцять третьої сесії  
Олександрівської селищної ради восьмого скликання 

 
від 30 грудня 2021 року                                                                 смт Олександрівка 
           

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

 
Шановні депутати, шановні запрошені! 

 
На двадцять третю сесію Олександрівської селищної ради восьмого 

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

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

( Звучить Гімн України ) 
 

У роботі двадцять третьої сесії селищної ради беруть участь: 
 
Бабич Олександр Вадимович  Заступник начальника відділу земельних 

ресурсів та просторового планування 
Олександрівської селищної ради 

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

Семенченко Ірина Вікторівна  Головний бухгалтер Олександрівської 
селищної ради  

Тараненко Олександр 
Олександрович  

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

Шевченко Сергій Петрович  Начальник відділу юридичного 
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забезпечення Олександрівської селищної 
ради  

Шията Валентина Іванівна  Начальник фінансового відділу 
Олександрівської селищної ради  

        
 
Розпочнемо роботу сесії.  

Відповідно до розпорядження Олександрівського селищного голови від 
13 грудня 2021 року № 317-осн (додається) «Про скликання двадцять третьої 
сесії Олександрівської селищної ради восьмого скликання», на розгляд 
засідання двадцять третьої сесії селищної ради восьмого скликання 
пропонується наступний  
 

Порядок денний: 
 

1.  Про обрання секретаря Олександрівськоїиселищної ради 
восьмого скликання. 

Безпечний О.І.  

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

Шията В.І.  

3.  Про затвердження переліку закладів, підприємств, установ 
та організацій комунальної власності Олександрівської 
селищної територіальної громади. 

Тараненко 
О.О.  

4.  Про Порядок складання, затвердження та контролю 
виконанняфінансових планів підприємств, що належать до 
комунальної до комунальної власності Олександрівської 
селищної територіальної громади.  

Тараненко 
О.О. 

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

Бабич О.В. 

6.  Про відмову Скрипнику В.О. у наданні дозволу на продаж 
земельної ділянки 3520588000:02:000:7504. 

Бабич О.В. 

7.  Про відмову Скрипнику В.О. у наданні дозволу на продаж 
земельної ділянки 3520588000:51:000:0032. 

Бабич О.В. 

8.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою Скічку О.С. 

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

10.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою Закревській Д.О. 

Бабич О.В. 

11.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
документації із землеустрою в межах села Красносілля. 

Бабич О.В. 

12.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
документації із землеустрою за межами села Красносілля. 

Бабич О.В. 

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

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

21.  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». 

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

31.  5.24 Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
документації із землеустрою Шишці О.М. 

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

33.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення Бабич О.В. 
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документації із землеустрою Купчинському М.М. 
34.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 

документації із землеустрою Хмарі О.І. 
Бабич О.В. 

35.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
документації із землеустрою Сіряк Т.А. 

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

56.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення Бабич О.В. 
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документації із землеустрою Гладьку В.М. 
57.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 

документації із землеустрою Дігтярьову С.В. 
Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

77.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
документації із землеустрою за рахунок земельної ділянки 

Бабич О.В. 
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3520586000:02:000:9027. 
78.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 

власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Лєщику В.М. 

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 
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селянського господарства Рябко О.В. 
125. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 

власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Суржку Р.В. 

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 



10 
 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

170. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у Бабич О.В. 
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власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Печериці О.Г. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

202. 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. 

Бабич О.В. 

203. 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. 

Бабич О.В. 

204. 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. 

Бабич О.В. 

205. 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. 

Бабич О.В. 

206. 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. 

Бабич О.В. 

207. 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. 

Бабич О.В. 

208. 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. 

Бабич О.В. 

209. 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. 

Бабич О.В. 

210. 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. 

Бабич О.В. 

211. 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. 

Бабич О.В. 

212. 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. 

Бабич О.В. 
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213. 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. 

Бабич О.В. 

214. 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. 

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

252. 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. 

Бабич О.В. 

253. 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. 

Бабич О.В. 

254. 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. 

Бабич О.В. 

255. 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. 

Бабич О.В. 

256. 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. 

Бабич О.В. 



18 
 

257. 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. 

Бабич О.В. 

258. 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. 

Бабич О.В. 

259. 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. 

Бабич О.В. 

260. 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. 

Бабич О.В. 

261. 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. 

Бабич О.В. 

262. 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. 

Бабич О.В. 

263. 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. 

Бабич О.В. 

264. 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. 

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 
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житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та передачу у власність Лалак В.М. 

266. 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. 

Бабич О.В. 

267. 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. 

Бабич О.В. 

268. 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. 

Бабич О.В. 

269. 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. 

Бабич О.В. 

270. 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. 

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

273. 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. 

Бабич О.В. 

274. Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

Бабич О.В. 
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натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та передачу у власність Буданцевій 
Н.С. 

275. 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. 

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

277. 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. 

Бабич О.В. 

278. 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. 

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

280. 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. 

Бабич О.В. 

281. 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. 

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 
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житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та передачу у власність Малохатьку 
В.О. 

283. 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. 

Бабич О.В. 

284. 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. 

Бабич О.В. 

285. 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. 

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

287. 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. 

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

289. 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. 

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

291. Про затвердження технічної документації із землеустрою Бабич О.В. 
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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. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

297. 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. 

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

300. Про затвердження технічної документації із землеустрою Бабич О.В. 
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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. 

301. 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. 

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

304. 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». 

Бабич О.В. 

305. 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». 

Бабич О.В. 

306. 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. 

Бабич О.В. 

307. 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. 

Бабич О.В. 

308. 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. 

Бабич О.В. 

309. 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. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

312. 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. 

Бабич О.В. 

313. 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. 

Бабич О.В. 

314. 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. 

Бабич О.В. 

315. 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. 

Бабич О.В. 

316. 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. 

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

327. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для 
індивідуального гаражу Торосян А.Т. 

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

337. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для 

Бабич О.В. 
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індивідуального садівництва Дубівці О.В. 
338. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для 
індивідуального садівництва Дубівці О.М. 

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

348. 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. 

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

356. Про надання дозволу на розроблення землеустрою проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 
для городництва  Носенко А.С. 

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 
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особистого селянського господарства Дяченку А.І. 
399. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства   Чмир Н.Г. 

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

411. 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. 

Бабич О.В. 

412. 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». 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

426. 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. 

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 
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особистого селянського господарства Саржовській В.К. 
428. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Казарину М.В. 

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

449. 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. 

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 
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особистого селянського господарства Раковцю І.Ю. 
458. Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) у власність для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на земельну частку 
(пай) Татар О.І. 

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

461. 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.» 

Бабич О.В. 

462. Про внесення змін в чотирнадцятої сесії восьмого 
скликання Олександрівської селищної ради № 1155 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.А.» 

Бабич О.В. 

463. Про внесення змін в чотирнадцятої сесії восьмого 
скликання Олександрівської селищної ради № 1223 від 30 
червня 2021 року «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) Шишці Л.П.» 

Бабич О.В. 

464. Про внесення змін в рішення п’ятнадцятої сесії восьмого 
скликання Олександрівської селищної ради від 30 липня 
2021 року № 1602 «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства 
Бєлову Р.В.» 

Бабич О.В. 

465. Про внесення змін в рішення дев’ятнадцятої сесії восьмого 
скликання від 01 листопада 2021 року № 2603 «Про 
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення 
особистого селянського господарства Бабич Г.Д.» 

Бабич О.В. 

466. Про внесення змін в рішення тринадцятої сесії восьмого 
скликання Олександрівської селищної ради від 31 травня 
2021 року № 903 «Про надання дозволу на розроблення 

Бабич О.В. 



35 
 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду для сінокосіння і випасання худоби Горобцю В.В.» 

467. Про внесення змін в рішення сімнадцятої сесії восьмого 
скликання Олександрівської селищної ради від 27 серпня 2021 
року № 1958 «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 Гладьку О.В.» 

Бабич О.В. 

Селищний голова Безпечний О.І. запропонував внести до порядку денного 
питання «Про звернення депутатів Олександрівської селищної ради до 
Президента України та Прем’єр – Міністра України щодо безоплатної передачі 
ділянки дороги Н-14 з комунальної в державну власність» та зняти з порядку 
денного земельні питання № 199. 6.119 «Про затвердження проекту землеустрою 
та передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства Кивгилі О.В.», в зв’язку з присвоєнням іншого кадастрового 
номеру на дану земельну ділянку  та  № 403.11.15 «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства учаснику АТО 
Деренкову С.М.», так як громадянин Деренков С.М. використав своє право на 
безоплатну приватизацію землі. 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування затвердження порядку денного за 
основу. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-25,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Порядок денний прийнято за основу. 
Результати поіменного голосування у додатку №2. 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування пропозицію внести до порядку 
денного питання «Про звернення депутатів Олександрівської селищної ради до 
Президента України та Прем’єр – Міністра України щодо безоплатної передачі 
ділянки дороги Н-14 з комунальної в державну власність». Лічильній комісії 
провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-25,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Пропозицію прийнято. 
Результати поіменного голосування у додатку №3. 
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Селищний голова: Ставлю на голосування пропозицію зняти з порядку денного 
земельні питання № 119. 6.119 «Про затвердження проекту землеустрою та 
передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства Кивгилі О.В.» та  № 403.11.15 «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства учаснику АТО 
Деренкову С.М.». Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-25,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Пропозицію прийнято. 
Результати поіменного голосування у додатку №4. 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування затвердження порядку денного         
зі змінами. Лічильній комісії провести облік голосів. Депутат Половенко Т.І. 
повідомила про конфлікт інтересів та що не братиме участі в голосуванні за 
затвердження порядку денного зі змінами вцілому та по питанню «Про обрання 
секретаря Олександрівської селищної ради восьмого скликання».  
Результати голосування:  
«за»-24,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Порядок денний прийнято зі змінами. 
Результати поіменного голосування у додатку №5. 
 
Переходимо до розгляду питань порядку денного. 
  
1. Селищний голова ознайомив  з проєктом рішення про внесення змін до 
рішення селищної ради від 24 грудня 2020 року № 84 «Про бюджет 
Олександрівської селищної територіальної громади на 2021 рік».  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення?  
Комісія з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності 
відповідно до розпорядження голови Кіровоградської обласної державної 
адміністрації від 17 грудня 2021 року № 940-р «Про зменшення  передбаченого у 
2021 році обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова 
українська школа»» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 грудня 
2021 року № 1693-р «Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій» запропонувала внести зміни до 
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дохідної та видаткової частини бюджету, а саме збільшуються доходи 
селищного бюджету на 1 550 715 грн, з них по загальному фонду                                          
на 1 550 715 грн. Вцілому збільшуються доходи на 1 300 100 грн, з них по 
загальному фонду на 1 300 100 грн.  
 
За рахунок внесення змін до обсягів субвенцій вносяться зміни до видаткової 
частини селищного бюджету, а саме збільшуються видатки селищного бюджету 
на 1 550 715 грн, з них по загальному фонду зменшуються на 249 285 грн, по 
спеціальному фонду збільшуються на 1 800 000 грн, з них:  
 
 По головному розпоряднику коштів – відділу освіти збільшуються на 
1 550 715 грн, з них по загальному фонду зменшуються на 249 285 грн, по 
спеціальному фонду збільшуються на 1 800 000 грн, з них:  
 КПКВК МБ 1182 «Виконання заходів, спрямованих на забезпечення 
якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська 
школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
зменшуються видатки на 249 285 грн. 
 КПКВК МБ 7363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» 
збільшуються видатки спеціального фонду на 1 800 000 грн (Капітальний ремонт 
приміщень Олександрівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 3 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області по пров. Зелений, 8 в смт. Олександрівка).  
 
 Вцілому збільшуються видатки на 1 300 100 грн, з них по загальному 
фонду зменшуються на 499 900 грн, по спеціальному фонду збільшуються на 
1 800 000 грн.  
 
Селищний голова: Ставлю на голосування прийняття проєкту рішення за 
основу. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-25,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
За основу прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №6. 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування зміни, запропоновані комісією з 
питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності Лічильній 
комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-25,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
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«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Пропозицію прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №7. 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування прийняття проєкту рішення в цілому 
зі змінами. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-25,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3139/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №8. 
 
2. Селищний голова ознайомив з проєктом рішення про обрання секретаря 
Олександрівської селищної ради восьмого скликання.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення?   
Депутат Безпечний С.М. повідомив про те, що необхідно привести у 
відповідність до Регламенту Олександрівської селищної ради восьомого 
скликання від 08 грудня  2020 року, обов’язки між членами лічильної комісії.  
 
Відповідно до протоколу № 1 засідання лічильної комісії Олександрівської 
селищної ради VIIІ скликання головою лічильної комісії переобрали депутата 
Брайка В. В., заступником голови лічильної комісії –  депутата Безпечного С. М., 
секретарем лічильної комісії – депутата Олефіренко Л.І. /додається/. 
 
Відповідно до протоколу № 2 засідання лічильної комісії Олександрівської 
селищної ради VIIІ скликання затверджено форму бюлетня для таємного 
голосування по виборах секретаря Олександрівської селищної ради /додається/. 
 
Відповідно до протоколу № 3 засідання лічильної комісії Олександрівської 
селищної ради VIIІ скликання затверджено порядок проведення  таємного 
голосування по виборах секретаря Олександрівської селищної ради /додається/. 
 
Відповідно до протоколу № 4 засідання лічильної комісії Олександрівської 
селищної ради VIIІ скликання секретарем Олександрівської селищної ради 
обрано депутата Половенко Т.І. /додається/. 
 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-7,  
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3140/додається/. 
Результати таємного голосування у додатку №9. 



39 
 

 
Депутати Олефіренко Л.І., Савченко О.В. та Савченко С.В. покинули залу 
засідання.  
 
3. Селищний голова: Слово для розгляду наступних двох  питань надається 
начальнику відділу економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності 
Олександрівської селищної ради Тараненку Олександру Олександровичу.  
Тараненко О.О.: Ознайомив з проєктом рішення про затвердження переліку 
закладів, підприємств, установ та організацій комунальної власності 
Олександрівської територіальної громади.   
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення?  Немає, ставлю на голосування 
прийняття проєкту рішення як рішення нашої сесії. Лічильній комісії провести 
облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3141/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №10. 
 
4. Тараненко О.О.: Ознайомив з проєктом рішення про Порядок складання, 
затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств, що 
належать до комунальної власності Олександрівської селищної територіальної 
громади.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення?  Немає, ставлю на голосування 
прийняття проєкту рішення за основу. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3142/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №11. 
 
5. Селищний голова ознайомив з проєктом рішення про звернення депутатів 
Олександрівської селищної ради до Президента України та Прем’єр – Міністра 
України щодо безоплатної передачі ділянки дороги Н-14 з комунальної в 
державну власність. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення?  Немає, ставлю на голосування 
прийняття проєкту рішення як рішення сесії. Лічильній комісії провести облік 
голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
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«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3143/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №12. 
 
Депутат Олефіренко Л.І. повернулася в залу засідання. 
Депутати Бакаляр С.В.,  Гусак В.М., Ковтун Л.В. та Мулявка І.В. покинули залу 
засідання.  
 
6. Селищний голова: Слово для розгляду наступних питань надається 
заступнику начальника відділу земельних ресурсів та просторового планування 
Олександрівської селищної ради Бабичу Олександру Вадимовичу.  
Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про припинення 
користування земельними ділянками у зв’язку з добровільними відмовами. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3144/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №13. 
 
7. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову 
Скрипнику В.О. у наданні дозволу на продаж земельної ділянки 
3520588000:02:000:7504. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування 
проєкт рішення за основу в цілому, як рішення нашої сесії. Лічильній комісії 
провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-1,  
«проти»-1,  
«утримались»-17, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №14. 
 
8. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову 
Скрипнику В.О. у наданні дозволу на продаж земельної ділянки 
3520588000:51:000:0032. 
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Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-1,  
«проти»-1,  
«утримались»-17, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №15. 
 
9. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Скічку О.С. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3145/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №16. 
 
10. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Чернецькому 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»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3146/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №17. 
 
 
11. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Закревській Д.О. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
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Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3147/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №18. 
 
12. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою в межах села 
Красносілля. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3148/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №19. 
 
13. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою за межами села 
Красносілля. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3149/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №20. 
 
14. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою громадянам за 
межами села Красносілля. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 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»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3150/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №21. 
 
15. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Седлецькому 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»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3151/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №22. 
 
16. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою громадянам 
Олефір А.Ю., Ковальовій А.М., Ковальову Ю.В. за межами села Красносілля. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3152/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №23. 
 
17. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Кравченко 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»-0, 
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«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3153/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №24. 
 
18. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Мунтян А.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3154/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №25. 
 
19. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою громадянам 
Алєксєєнку В.М., Алєксєєнко Н.В., Титаренко С.В. за межами села Красносілля. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3155/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №26. 
 
20. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Мунтян Н.С. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3156/додається/. 
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Результати поіменного голосування у додатку №27. 
 
21. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Колесниковій 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»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3157/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №28. 
 
22. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення 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». 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3158/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №29. 
 
23. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту із землеустрою Білоус С.С. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3159/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №30. 
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24. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Бажан 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»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3160/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №31. 
 
25. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту із землеустрою Скічку Ю.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3161/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №32. 
 
26. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою громадянам за 
межами села Поселянівка. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3162/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №33. 
 
27. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Вербівській В.С. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
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Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3163/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №34. 
 
28. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Кріпкій 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,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3164/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №35. 
 
29. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Черкас М.С. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3165/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №36. 
 
30. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Стадник Л.І. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
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«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3166/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №37. 
 
31. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Шишці В.Ю. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3167/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №38. 
 
32. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Шишці 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»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3168/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №39. 
 
33. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Бедзаю В.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
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Рішення прийнято. Рішення № 3169/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №40. 
 
34. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою              
Купчинському М.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3170/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №41. 
 
35. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Хмарі 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»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3171/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №42. 
 
36. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Сіряк Т.А. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3172/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №43. 
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37. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Побережній Г.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3173/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №44. 
 
38. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Павлюковець О.С. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3174/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №45. 
 
39. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Зеленчук Т.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»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3175/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №46. 
 
40. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Слободян 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 
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нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3176/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №47. 
 
41. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Черниченку В.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3177/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №48. 
 
42. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Пузирей Л.Л. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3178/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №49. 
 
43. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Христенко В.Д. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
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«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3179/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №50. 
 
44. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Кравчуку Р.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,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3180/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №51. 
 
45. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Демченку 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»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3181/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №52. 
 
46. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Саржовській В.К. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3182/додається/. 
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Результати поіменного голосування у додатку №53. 
 
47. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Крейтор Л.О. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3183/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №54. 
 
48. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Гончаренко Л.І. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3184/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №55. 
 
49. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Кітченко 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»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3185/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №56. 
 
50. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Стояненку О.В. 
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Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3186/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №57. 
 
51. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Турчин А.Р. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3187/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №58. 
 
52. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою за рахунок земельної 
ділянки за межами селища міського типу Олександрівка. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3188/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №59. 
 
53. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Кравців Є.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
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Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3189/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №60. 
 
54. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Левченку П.А. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3190/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №61. 
 
55. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Олефіренко Н.А. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3191/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №62. 
 
56. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Молчан М.А. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
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«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3192/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №63. 
 
57. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Гладьку 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,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3193/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №64. 
 
58. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Дігтярьову С.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-0,  
«проти»-0,  
«утримались»-19, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №65. 
 
Депутат Кобилінський І.М. з’явився на засідання.  
 
59. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Катеренюк Н.О., 
Катеренюку 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»-15,  
«проти»-0,  
«утримались»-5, 
«не голосували»-6. 
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В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3194/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №66. 
 
60. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Цимбал Т.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-15,  
«проти»-0,  
«утримались»-5, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3195/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №67. 
 
61. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Поліщук 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»-15,  
«проти»-0,  
«утримались»-5, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3196/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №68. 
 
62. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Марченку 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»-15,  
«проти»-0,  
«утримались»-5, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3197/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №69. 
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63. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Артюховій 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»-15,  
«проти»-0,  
«утримались»-5, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3198/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №70. 
 
64. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Лазуренко С.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-15,  
«проти»-0,  
«утримались»-5, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3199/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №71. 
 
65. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Федорову П.Г. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-15,  
«проти»-0,  
«утримались»-5, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3200/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №72. 
 
66. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Майбороді С.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 
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нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-15,  
«проти»-0,  
«утримались»-5, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3201/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №73. 
 
67. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою громадянам за 
межами села Бірки. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-15,  
«проти»-0,  
«утримались»-5, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3202/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №74. 
 
68. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Юрчук В.Н. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-15,  
«проти»-0,  
«утримались»-5, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3203/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №75. 
 
69. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою за рахунок 
земельної ділянки 3520586000:02:000:9041. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 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»-15,  
«проти»-0,  
«утримались»-5, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3204/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №76. 
 
70. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Білошапці 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»-15,  
«проти»-0,  
«утримались»-5, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3205/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №77. 
 
71. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Андрущенку 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»-15,  
«проти»-0,  
«утримались»-5, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3206/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №78. 
 
72. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Залевському В.Я. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-15,  
«проти»-0,  
«утримались»-5, 
«не голосували»-6. 
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В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3207/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №79. 
 
73. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Заславському 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»-15,  
«проти»-0,  
«утримались»-5, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3208/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №80. 
 
74. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою                       
Задорожньому С.П. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-15,  
«проти»-0,  
«утримались»-5, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3209/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №81. 
 
75. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Крейтор І.І. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-15,  
«проти»-0,  
«утримались»-5, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3210/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №82. 
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76. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Марфулі В.М. 
Депутат Марфула М.М. повідомив про конфлікт інтересів та не брав участі в 
голосуванні.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-15,  
«проти»-0,  
«утримались»-4, 
«не голосували»-7. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3211/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №83. 
 
77. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою за рахунок 
земельної ділянки 3520586000:02:000:9029. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-15,  
«проти»-0,  
«утримались»-5, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3212/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №84. 
 
78. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою за рахунок 
земельної ділянки 3520586000:02:000:9027. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-15,  
«проти»-0,  
«утримались»-5, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3213/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №85. 
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79. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Лєщику В.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3214/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №86. 
 
80. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Черкес Т.Г. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3215/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №87. 
 
81. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Буковській Н.С. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3216/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №88. 
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82. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Кондратенко Н.О. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3217/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №89. 
 
83. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Чередник О.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3218/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №90. 
 
84. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Загородньому Д.Т. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3219/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №91. 
 
85. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
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проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Чабану О.С. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3220/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №92. 
 
86. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Сусловій О.І. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3221/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №93. 
 
87. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Панковій Л.А. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3222/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №94. 
 
88. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
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особистого селянського господарства Кузик Г.Г. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3223/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №95. 
 
89. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Голинській О.С. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3224/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №96. 
 
90. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Загурській Є.С. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3225/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №97. 
 
91. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Повельку К.І. 
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Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3226/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №98. 
 
92. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Повелько Т.А. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3227/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №99. 
 
93. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Сугак Ж.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3228/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №100. 
 
94. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Підлубній В.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
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Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3229/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №101. 
 
95. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Ламанову А.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3230/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №102. 
 
96. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Терону 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»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3231/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №103. 
 
97. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Лалак В.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
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нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3232/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №104. 
 
98. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Поліщуку 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»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3233/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №105. 
 
99. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Лозіцькому В.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3234/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №106. 
 
100. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Ковальчуку О.А. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
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Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3235/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №107. 
 
101. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Коломійцю Р.С. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3236/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №108. 
 
102. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Заярнюк Г.О. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3237/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №109. 
 
103. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Брюховецькому С.І. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  



71 
 

«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3238/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №110. 
 
104. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Деліцою А.Г. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3239/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №111. 
 
105. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Крамару О.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3240/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №112. 
 
106. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Голинському І.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
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«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3241/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №113. 
 
107. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Заславській 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»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3242/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №114. 
 
108. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Кузьменко Л.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3243/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №115. 
 
109. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Будяк 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»-20,  
«проти»-0,  
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«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3244/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №116. 
 
110. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Гунько 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»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3245/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №117. 
 
111. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Родній 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»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3246/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №118. 
 
112. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Крохмальову М.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
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«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3247/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №119. 
 
113. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Кивгилі В.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3248/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №120. 
 
114. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Бондар Т.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3249/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №121. 
 
115. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Шмарку А.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
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В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3250/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №122. 
 
116. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Бабич О.М 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3251/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №123. 
 
117. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Торопєєву М.Ф. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3252/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №124. 
 
118. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Козенку Р.О. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
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Рішення прийнято. Рішення № 3253/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №125. 
 
119. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Слободян Д.Ю. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3254/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №126. 
 
120. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Чорногорцю В.І. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3255/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №127. 
 
121. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Литвин У.А. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3256/додається/. 
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Результати поіменного голосування у додатку №128. 
 
122. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Ботвенко Н.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3257/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №129. 
 
123. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Даниленку 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»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3258/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №130. 
 
124. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Малохатьку В.О. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3259/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №131. 
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125. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Рябко О.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3260/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №132. 
 
126. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Суржку Р.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3261/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №133. 
 
127. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства учаснику АТО Сімченку С.А. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3262/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №134. 
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128. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Мисеврі В.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3263/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №135. 
 
129. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Артеменку В.О. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3264/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №136. 
 
130. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Орлик Т.І. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3265/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №137. 
 
131. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
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проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Черкас В.І. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3266/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №138. 
 
132. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Босій О.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3267/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №139. 
 
133. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Гудиму Л.Л. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3268/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №140. 
 
134. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
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особистого селянського господарства Гудим А.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3269/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №141. 
 
135. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Олефіренку В.Ю. 
Депутат Олефіренко повідомила про конфлікт інтересів та не брала участі в 
голосуванні.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-7. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3270/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №142. 
 
136. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Олійник О.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3271/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №143. 
 
137. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
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проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Благітці О.А. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3272/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №144. 
 
138. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Тернавському 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»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3273/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №145. 
 
139. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Майданнику В.І. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3274/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №146. 
 
140. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
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особистого селянського господарства Денисенко А.П. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3275/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №147. 
 
141. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства учаснику АТО Філіппову С.Г. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3276/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №148. 
 
142. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Ахмедову Р.Н. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3277/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №149. 
 
Депутат Половенко Т.І. покинула залу засідання.  
 
143. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
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проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Сіденку І.І. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-14,  
«проти»-0,  
«утримались»-5, 
«не голосували»-7. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №150. 
 
144. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду для сінокосіння і випасання худоби Трегуб 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»-10,  
«проти»-0,  
«утримались»-9, 
«не голосували»-7. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №151. 
 
145. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Чорноморець 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»-14,  
«проти»-0,  
«утримались»-5, 
«не голосували»-7. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №152. 
 
Депутат Гончаренко Г.К. покинув залу засідання.  
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146. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду для сінокосіння і випасання худоби Менюку 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»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3278/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №153. 
 
147. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Чорноморцю В.Г. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-14,  
«проти»-0,  
«утримались»-4, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №154. 
 
Депутат Гончаренко Г.К. повернувся в залу засідання.  
 
148. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду для сінокосіння і випасання худоби Бургаз А.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-13,  
«проти»-0,  
«утримались»-6, 
«не голосували»-7. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №155. 
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149. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Олефіренко Л.І. 
Депутат Олефіренко Л.І. повідомила про конфлікт інтересів та не брала участі в 
голосуванні.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3279/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №156. 
 
150. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Рудій 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»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-7. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3280/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №157. 
 
151. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Курятенко О.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»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-7. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3281/додається/. 



87 
 

Результати поіменного голосування у додатку №158. 
 
152. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Вороненку О.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-7. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3282/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №159. 
 
153. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Бабичу В.П. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-7. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3283/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №160. 
 
154. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Кузьменку 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»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-7. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3284/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №161. 
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155. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Сидоренку О.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-7. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3285/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №162. 
 
156. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Радзевіло 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»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-7. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3286/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №163. 
 
157. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Малохатьку В.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-7. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3287/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №164. 
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158. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Бабич 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»-7. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3288/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №165. 
 
159. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Капелюшному Є.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-7. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3289/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №166. 
 
160. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 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»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-7. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3290/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №167. 
 
161. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
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проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства учаснику АТО Удовичку Б.Р. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-7. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3291/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №168. 
 
162. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства учаснику АТО 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»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-7. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3292/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №169. 
 
163. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Денисенко 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»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-7. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3293/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №170. 
 
164. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
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особистого селянського господарства Асінович Л.А. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-7. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3294/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №171. 
 
165. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Асіновичу С.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-7. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3295/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №172. 
 
166. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Згарському І.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-7. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3296/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №173. 
 
167. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Александровій Н.А. 
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Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-7. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3297/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №174. 
 
168. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Максименко В.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-7. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3298/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №175. 
 
169. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Радзевілу 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»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-7. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3299/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №176. 
 
170. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Ткаченко С.Є. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
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Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-7. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3300/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №177. 
 
171. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Печериці О.Г. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-7. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3301/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №178. 
 
172. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Сисоєву 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»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-7. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3302/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №179. 
 
173. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Гладирю В.Г. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
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нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-7. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3303/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №180. 
 
174. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Федоровій 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»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-7. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3304/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №181. 
 
175. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Грачову О.О. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-7. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3305/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №182. 
 
176. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Коваленку А.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
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Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-7. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3306/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №183. 
 
177. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Огородник І.І. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-7. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3307/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №184. 
 
178. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Прихідько Л.П. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-7. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3308/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №185. 
 
179. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Стьожці В.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
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«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-7. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3309/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №186. 
 
180. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Корєховій 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»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-7. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3310/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №187. 
 
181. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Невмержицькому 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,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-7. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3311/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №188. 
 
182. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Криволапу 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,  
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«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-7. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3312/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №189. 
 
183. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Білошапці В.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-7. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3313/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №190. 
 
184. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Жидик 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»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-7. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3314/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №191. 
 
185. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Огороднікову 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»-0, 
«не голосували»-7. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3315/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №192. 
 
186. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Михайловій 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»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-7. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3316/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №193. 
 
187. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Левицькому А.Б. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-7. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3317/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №194. 
 
188. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Шевцовій 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»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
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«не голосували»-7. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3318/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №195. 
 
189. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Гудим О.Л. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-7. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3319/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №196. 
 
190. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Ткачу 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»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-7. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3320/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №197. 
 
191. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Печериці М.Т. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-7. 
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В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3321/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №198. 
 
192. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Колісник Г.Й. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-7. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3322/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №199. 
 
193. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Яровому П.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»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-7. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3323/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №200. 
 
194. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Метелиці 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»-7. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
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Рішення прийнято. Рішення № 3324/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №201. 
 
195. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Георгієвій Т.Б. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-7. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3325/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №202. 
 
196. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства учаснику АТО Засядьку М.О. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-7. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3326/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №203. 
 
197. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Грищенку В.С. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-7. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3327/додається/. 
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Результати поіменного голосування у додатку №204. 
 
198. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 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»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3328/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №205. 
 
199. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Скрипнику М.О. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-7. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3329/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №206. 
 
200. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Коропецькому Є.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-7. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3330/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №207. 
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201. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 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»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-7. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3331/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №208. 
 
Депутат Гончаренко Г.К. покинув залу засідання.  
 
202. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) Черкес Т.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»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3332/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №209. 
 
203. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) Буковській Н.С. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
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В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3333/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №210. 
 
204. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) Кондратенко Н.О. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3334/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №211. 
 
205. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) Сінозацькому Б.С. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3335/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №212. 
 
206. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) Лисенку 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»-18,  
«проти»-0,  
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«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3336/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №213. 
 
207. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) Павловій-Євчик 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»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3337/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №214. 
 
208. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) Тіпі 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»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3338/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №215. 
 
209. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) Сливці 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:  
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«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3339/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №216. 
 
210. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) Пастуху В.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3340/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №217. 
 
211. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) 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»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3341/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №218. 
 
212. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) Тюріну 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 
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нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3342/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №219. 
 
213. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) Прихідько Л.П. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3343/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №220. 
 
214. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) Бак Л.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3344/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №221. 
 
215. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
індивідуального садівництва Повельку К.І. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
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Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3345/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №222. 
 
216. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
індивідуального садівництва Фощію С.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3346/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №223. 
 
217. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
індивідуального садівництва Александровій Н.А. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3347/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №224. 
 
218. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
індивідуального садівництва Ковальчуку О.А. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
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нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3348/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №225. 
 
219. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
індивідуального садівництва Овчаренко 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»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3349/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №226. 
 
220. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
індивідуального садівництва Поліщуку М.О. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3350/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №227. 
 
221. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
індивідуального садівництва Лавріненко В.П 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
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Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3351/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №228. 
 
222. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
індивідуального садівництва Мартиновій 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»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3352/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №229. 
 
223. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
індивідуального садівництва Малохатьку В.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3353/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №230. 
 
224. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
індивідуального садівництва Штанці Л.О. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
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«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3354/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №231. 
 
225. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
індивідуального садівництва Печериці О.Г. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3355/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №232. 
 
226. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
індивідуального садівництва Шумилу В.Ю. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3356/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №233. 
 
227. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
індивідуального садівництва Невмержицькому О.С. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
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«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3357/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №234. 
 
228. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
індивідуального садівництва Печериці М.Т. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3358/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №235. 
 
229. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
індивідуального садівництва Цишевському В.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3359/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №236. 
 
230. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
індивідуального садівництва Кушвід С.І. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
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«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3360/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №237. 
 
231. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
індивідуального садівництва Кушвіду Д.О. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3361/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №238. 
 
232. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
індивідуального садівництва Скляренку В.І. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3362/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №239. 
 
233. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
індивідуального садівництва Копійці Л.А. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
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«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3363/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №240. 
 
234. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
індивідуального садівництва Мілютіній Т.І. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3364/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №241. 
 
235. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
індивідуального садівництва Скляренко А.Б. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3365/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №242. 
 
236. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
індивідуального садівництва Скляренко В.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
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В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3366/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №243. 
 
237. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
індивідуального садівництва Скляренку І.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3367/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №244. 
 
238. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
індивідуального садівництва Косенку І.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3368/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №245. 
 
239. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
індивідуального садівництва Кушвід Л.І. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
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Рішення прийнято. Рішення № 3369/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №246. 
 
240. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для городництва 
Чулей 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»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3370/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №247. 
 
241. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
3520587500:51:000:0097 та передачу її в оренду ПрАТ «Кіровоградобленерго». 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3371/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №248. 
 
242. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
3520587500:53:000:0150 та передачу її в оренду ПрАТ «Кіровоградобленерго». 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3372/додається/. 
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Результати поіменного голосування у додатку №249. 
 
243. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
3520587000:51:000:0076 та передачу її в оренду ПрАТ «Кіровоградобленерго». 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-9. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3373/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №250. 
 
244. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
3520585500:51:000:0221 та передачу її в оренду ПрАТ «Кіровоградобленерго». 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3374/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №251. 
 
245. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
3520581500:02:000:8502 та передачу її в оренду ПрАТ «Кіровоградобленерго». 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3375/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №252. 
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246. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для городництва 
Мельнику А.Ю. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3376/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №253. 
 
247. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для сінокосіння та 
випасання худоби Чулей 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»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3377/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №254. 
 
248. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для сінокосіння та 
випасання худоби Скрипнику В.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3378/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №255. 
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249. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для городництва 
Ніколаєву В.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3379/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №256. 
 
250. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для городництва 
Наливку 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»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3380/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №257. 
 
251. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для будівництва 
індивідуального гаражу Данову С.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»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3381/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №258. 
 
252. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 



120 
 

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. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3382/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №259. 
 
253. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Ракуті 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»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3383/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №260. 
 
254. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Повельку К.І. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
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В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3384/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №261. 
 
255. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Петренко О.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»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3385/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №262. 
 
256. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Жадану А.П. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3386/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №263. 
 
257. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Ламанову А.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
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Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3387/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №264. 
 
258. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Фесун 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»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3388/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №265. 
 
259. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Чорногорцю В.І. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3389 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №266. 
 
260. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
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житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Поліщуку М.О. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3390/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №267. 
 
261. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та передачу у 
власність Пронькіній Л.І. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3391/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №268. 
 
262. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та передачу у 
власність Джогану П.Г. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3392/додається/. 
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Результати поіменного голосування у додатку №269. 
 
263. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Овчаренко 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»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3393/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №270. 
 
264. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Туренко Т.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3394/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №271. 
 
265. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Лалак В.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
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«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3395/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №272. 
 
266. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Войтович О.С. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3396/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №273. 
 
267. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Божку Д.А. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3397/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №274. 
 
268. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Шмарку А.М. 
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Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3398/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №275. 
 
269. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Слободян Д.Ю. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3399/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №276. 
 
270. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Терону 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»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3400/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №277. 
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271. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Пляці 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»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3401/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №278. 
 
272. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та передачу у 
власність Шпильовій 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»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3402/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №279. 
 
273. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Дмітрієвій В.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
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«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3403/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №280. 
 
274. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Буданцевій Н.С. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3404/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №281. 
 
275. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у спільну сумісну власність Буданцеву Б.М. та Буданцевій В.П. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3405/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №282. 
 
276. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Курінному Г.В 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
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нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3406/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №283. 
 
277. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Крохмальову 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»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3407/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №284. 
 
278. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Вихівській 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»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3408/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №285. 
 
279. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
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ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та передачу у 
власність Рябку Ю.П. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3409/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №286. 
 
280. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Волошенюку С.Є. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3410/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №287. 
 
281. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та передачу у 
власність Лавріненко В.П. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
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Рішення прийнято. Рішення № 3411/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №288. 
 
282. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Малохатьку В.О. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3412/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №289. 
 
283. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Андрюніну О.А. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3413/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №290. 
 
284. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Черненку В.Є. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
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«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3414/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №291. 
 
285. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Денисенко А.П. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3415/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №292. 
 
286. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Благітці О.А. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3416/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №293. 
 
287. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
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передачу у власність Худолій 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»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3417/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №294. 
 
288. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та передачу у 
власність Мізерному 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»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3418/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №295. 
 
289. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Андерс Т.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»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3419/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №296. 
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290. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Овчаренку 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»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3420/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №297. 
 
291. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Лесів 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»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3421/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №298. 
 
292. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність 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»-18,  
«проти»-0,  
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«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3422/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №299. 
 
293. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Голинській Є.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3423/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №300. 
 
294. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Хоньці 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»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3424/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №301. 
 
295. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Лисенку Л.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
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Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3425/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №302. 
 
296. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність  Ільченку В.І. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3426/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №303. 
 
297. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність  Горобець Г.І. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3427/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №304. 
 
298. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
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технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Жидик 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»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3428/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №305. 
 
299. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Гошуренко О.А. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3429/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №306. 
 
300. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та передачу у 
власність Мартиновій 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»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
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В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3430/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №307. 
 
301. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність  Печериці М.Т. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3431/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №308. 
 
302. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Стрижак 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»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3432/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №309. 
 
303. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки 
загального користування, площею 0,9088 га по вулиці Шевченка, селище 
міського типу Олександрівка. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
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«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3433/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №310. 
 
304. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення 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». 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3434/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №311. 
 
305. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення 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». 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3435/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №312. 
 
306. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення 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. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
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Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3436/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №313. 
 
307. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення 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. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3437/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №314. 
 
308. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення 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. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3438/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №315. 
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309. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення 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. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3439/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №316. 
 
310. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для індивідуального садівництва Близнюку О.П. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3440/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №317. 
 
311. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення землеустрою проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду для городництва Усенко І.О. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3441/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №318. 
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312. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та для індивідуального 
садівництва Руссу 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»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3442/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №319. 
 
313. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Цимбалу М.С. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3443/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №320. 
 
314. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Касіч – Пилипенко 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»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
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В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3444/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №321. 
 
315. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Нечипоренку 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»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3445/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №322. 
 
316. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та для ведення особистого 
селянського господарства Пересуньку М.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»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3446/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №323. 
 
317. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для індивідуального садівництва Чабану В.С. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
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«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3447/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №324. 
 
318. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для індивідуального садівництва Глигалу 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»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3448/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №325. 
 
319. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                         
Нелень О.О. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3449/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №326. 
 
320. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення землеустрою проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду для городництва Атамасю О.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
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«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3450/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №327. 
 
321. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення землеустрою проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду для городництва  Шпаку В.І. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-6,  
«проти»-0,  
«утримались»-12, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №328. 
 
322. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу Сипку 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»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3451/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №329. 
 
323. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про резервування 
земельних ділянок та створення громадський пасовищ та сіножатей на території 
Олександрівської селищної ради. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення?  
Депутат Самохвал А.О. запропонував зменшити площу резервування земельних 
ділянок для створення громадських пасовищ та сіножатей на території 
Олександрівської селищної ради з 15 га на 9 га.  
Селищний голова: Ставлю на голосування пропозицію депутата                         
Самохвала А.О. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
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«за»-15,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Пропозицію прийнято. 
Результати поіменного голосування у додатку №330. 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування прийняття проекту рішення в цілому 
зі змінами. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-16,  
«проти»-0,  
«утримались»-2, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3452/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №331. 
 
324. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                        
Шольці 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»-17,  
«проти»-1,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №332. 
 
325. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                        
Королю 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»-17,  
«проти»-1,  
«утримались»-0, 
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«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №333. 
 
326. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Сіряк Т.А. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-1,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №334. 
 
327. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для індивідуального гаражу Торосяну А.Т. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3453/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №335. 
 
328. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення землеустрою проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду для городництва Маліні Ю.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
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В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3454/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №336. 
 
329. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення землеустрою проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду для городництва Кислій 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»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3455/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №337. 
 
330. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення землеустрою проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду для городництва Черкасу В.Г. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-6,  
«проти»-0,  
«утримались»-12, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №338. 
 
331. Бабич О.В.:  Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення землеустрою проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду для городництва Погорілому Ю.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-12,  
«проти»-0,  
«утримались»-6, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
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Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №339. 
 
Селищний голова:  

 
Шановні депутати! 

 
Двадцять третю сесію Олександрівської селищної ради восьмого 

скликання оголошую закритою. 
 

 
(Звучить Гімн України) 

 
 
 
Селищний голова                                                            Олександр БЕЗПЕЧНИЙ 
 


