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Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із 

землеустрою Навроцькій Я.А. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із 

землеустрою Сірій О.В. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального дачного 

будівництва Навроцькому Ю.В. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

індивідуального дачного будівництва Навроцькій Л.М. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального дачного 

будівництва Загинайку А.Г. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального дачного 

будівництва Загинайко О.А. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального дачного 

будівництва Навроцькій Я.А. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із 

землеустрою Навроцькій Я.А. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із 

землеустрою Загинайко О.А. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із 

землеустрою Федорову П.Г. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із 

землеустрою Куралєсіній Ю.Ф. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 

Уразовській К.М. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 

Цимбалюку А.А. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 

Барбулу Д.А. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із 

землеустрою Коліснику С.Г. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою у 

власність для ведення особистого селянського господарства Коліснику С.Г. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою у 

власність для ведення особистого селянського господарства Олефіренку І.І. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства Коненку В.В. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із 

землеустрою Волковій О.М. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із 

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

Мільченко С.І. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 

Мільченку В.В. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 

Мільченко О.В. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 

Прокопенко О.В. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 

Ковтун А.О. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із 

землеустрою Шевченку К.А. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 

Собченку О.Г. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту  землеустрою 

Жигунову Д.А. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із 

землеустрою Дорофеєву О.В. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із 

землеустрою Торбенку А.С. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із 

землеустрою Носовій І.С. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із 

землеустрою Куралєсіній Ю.Ф. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із 

землеустрою Оношенку А.О. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із 

землеустрою Штогрін О.Г. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із 

землеустрою Славич А.В. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із 

землеустрою Славич Г.А. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із 

землеустрою Андрєєвій Т.В. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із 

землеустрою Нетребі Н.В. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із 

землеустрою Молозовенку С.С. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із 

землеустрою Молодченку Д.В. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із 

землеустрою Бутиріній К.А. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із 

землеустрою Мурчику В.М. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із 

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

землеустрою Гріцику С.М. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із 

землеустрою Молодченко В.Г. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства           

Цимбалу О.М. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства           

Мамалату Д.В. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства           

Халявці Н.І. 

 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства           

Декаловій О.В. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

Декалову.В.В. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства учаснику 

АТО Січкарю С.В. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства           

Касапенко Н.С. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства учаснику 

АТО Лозовому І.О. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства   

Георгієвій К.В. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства       

Георгієвій М.В. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства           

Романчі О.Ю. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства           

Осипенко Г.С. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства           

Криворог Л.А. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства           

Крикун О.І. 
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Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства           

Вихрист Н.В. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства           

Волосяну В.Г. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

Мустафаєвій О.В. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства           

Натяган Н.А. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства           

Лисенку М.М. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства           

Козлітіну О.В. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

Новохатній Ю.Г. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства           

Осіповій Я.Ю. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

Чорноморець В.В. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства           

Кулиничу Я.Ю. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства           

Маган Н.М. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

Голинському В.М. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

Голинській Н.М. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства           

Ковачу В.В. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

Максимовій В.О. 
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Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства           

Варову О.П. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства           

Малетич Г.М. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства           

Зеленько Т.В. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства           

Діхтярю Ю.В. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

Гаращенко Г.Ю. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

Правосудько О.П. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства           

Вознику А.П. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства           

Вознику С.П. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства учаснику 

АТО Суржику С.А. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства           

Лалак Л.В. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства           

Кравчук О.А. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства Рябку І.Г. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

Поморцевій Т.О. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

Сікорському В.М. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства           

Марфулі Р.В. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

Кононенко Л.М. 
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Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

Крушеніцькому Ю.С. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

Калініченку В.М. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

Терещенку К.І. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

Голинському Р.А. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства           

Рудому О.Д. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства           

Колісник А.М. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

Коркодєлу С.І. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства           

Парієнко Т.К. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства Орлик В.І. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства           

Гутіній А. А. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства     

Коваленку Р.О. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства           

Тішину Д.В. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства           

Носовій К.М. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства           

Пустовіту Л.Г. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства           

Порядьку В.В. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки  для ведення особистого селянського господарства 

Меновщикову О.Ю. 
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Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства учаснику 

АТО Топору Є.О. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства           

Савченко О.М. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства           

Савченку М.М. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства           

Руденку В.М. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

Скрипнику В.О. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства           

Цупренку В.В. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства           

Штанці Л.О. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства           

Лисенко Л.В. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства учаснику 

АТО Дмитровій К.О. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства учаснику 

АТО Дмитрову В.В. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства           

Жовтенко Г.В. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства           

Тимченко Н.А. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

Хлібійчуку М.В. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства           

Каракоць Д.А. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства           

Самохвал О.А. 
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Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства           

Кусайко О.В. 

 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

Полунічевій Н.Є. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства           

Конкіній В.Л. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства           

Коцареву М.О. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

Капелюшному О.М. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

Коркодєлу С.С. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

Мошуренко А.І. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства           

Натягану Г.І. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства           

Сіденку І.І. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння і випасання худоби 

Трегуб С.М. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

Чорноморцю В.Г. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння і випасання худоби 

Бургаз А.М.  

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

Чорноморць Н.І. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

Матірному В.А. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства           

Лушпіган Л.В. 
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Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства           

Король О.І. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

Рудницькій І.В. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства учаснику 

АТО Собку А.В. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства          

Ковач М.Ф. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства учаснику 

АТО Казєєву С.М. 

 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства           

Манько І.М. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

Бондаренку М.В. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства           

Копину Я.М. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства           

Остапчук О.П. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства           

Судьіну А.М. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

Брандальському Д.С. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

Мережаній Р.І. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

Щупаковському В.Г. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства           

Ткаченко А.О. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Пузанкову Т.Ю. 
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Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Замковій Л.О. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Чернишу С.М. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Ніколаєву М.М. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Ніколаєвій Т.С. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Кононенко Л.В. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Ніколаєвій Є.Є. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Працковій П.К. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Наливку В.А. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Гузері В.М. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Проскурі М.І. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для індивідуального садівництва Осадчій Л.М. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для індивідуального садівництва Ясененко М.М. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для індивідуального садівництва Ясененку М.Г. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для індивідуального садівництва Шишці О.О. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для індивідуального садівництва Каракоць А.М. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для індивідуального садівництва Каракоць Г.М. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для індивідуального садівництва Платоновій Р.О. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

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

земельної ділянки для індивідуального садівництва Таранусі В.В. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для індивідуального садівництва Ткаченко А.О. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної 

ділянки для городництва Дубівці С.С. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної 

ділянки для городництва Стусь В.М. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної 

ділянки для городництва Бублію В.П. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної 

ділянки для городництва Чорноморцю О.В. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної 

ділянки для городництва Ніколаєвій Т.С. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної 

ділянки для городництва Атамась М.С. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної 

ділянки для городництва Вєхтєву В.В. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної 

ділянки для городництва Махиньку О.В. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної 

ділянки для городництва Третецькій О.В. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної 

ділянки для городництва Стусю М.Ю. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної 

ділянки для городництва Ніколаєву М.М. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної 

ділянки для городництва Третецькому В.В. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної 

ділянки для городництва Шпак О.М. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної 

ділянки для городництва Мільченку В.С. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки для будівництва індивідуального гаражу Головкіну С.Є. 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

кадастровий номер: 3520587500:02:000:1419 у постійне користування           

ДП «Олександрівське лісове господарство». 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

кадастровий номер: 3520585000:02:000:0655 у постійне користування ДП 

«Олександрівське лісове господарство». 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

кадастровий номер: 3520581500:02:000:0344 у постійне користування ДП 

«Олександрівське лісове господарство». 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

кадастровий номер: 3520585500:02:000:0379 у постійне користування ДП 

«Олександрівське лісове господарство». 
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Про затвердження проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

кадастровий номер: 3520580500:02:000:0337 у постійне користування           

ДП «Олександрівське лісове господарство». 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

кадастровий номер: 3520581500:02:000:0350 у постійне користування           

ДП «Олександрівське лісове господарство» 

 Про затвердження проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

кадастровий номер: 3520583000:02:000:0851 у постійне користування           

ДП «Олександрівське лісове господарство» 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

кадастровий номер: 3520583000:02:000:0496 у постійне користування           

ДП «Олександрівське лісове господарство» 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

кадастровий номер: 3520580500:02:000:0338 у постійне користування           

ДП «Олександрівське лісове господарство» 

Про затвердження проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

кадастровий номер: 3520587500:53:000:0142 у постійне користування           

ДП «Олександрівське лісове господарство». 

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 Фуркалу О.Ф. 

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 Тарасовій С.Л. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) та передачу у власність Правило Г.М. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) та передачу у власність Куценко Л.І. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) та передачу у власність Гаращенко Г.Ю. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) та передачу у власність Сіденку В.О. 

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 Норенко Н.Г. 
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Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) та передачу у власність Аксенєнко Л.М. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) та передачу у власність Юхну В.П. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) та передачу у власність Ткаченко О.В. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) та передачу у власність Ткаченко Н.Г. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) та передачу у власність Іванюрі Н.В. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) та передачу у власність Черкас В.І. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) та передачу у спільну сумісну власність           

Жежелю Я.Г та Жежель Л.К. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) та передачу у власність Чорноморцю Б.А. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) та передачу у власність Лисенко Л.В. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) та передачу у власність Демченко А.М. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) та передачу у власність Дубинюк Н.О. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
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будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) та передачу у власність Рябку І.Г. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) та передачу у власність Таран Л.Г. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) та передачу у власність Чернишенко Н.К. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) та передачу у власність Стусю І.М. 

 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) та передачу у власність Королю О.О. 

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 Жабокрицькій Н.В. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) та передачу у власність Поморцевій Т.О. 

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 Петлі І.М. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) та передачу у власність Махині О.Л. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу у 

власність земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва  Горбачовій В.К. 

 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу у 

власність земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва Правді М.В. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального 

гаражу Бурківському К.А. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального 

гаражу Гречаному А.С. 
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Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального 

гаражу Щелконогову Б.В. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення індивідуального 

садівництва Бокало Н.В. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

Навроцькій Л.М. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Капелюшній Т.Ф. 

Про надання дозволу та відмову в наданні дозволу громадянам на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 

межах селища міського типу Єлизаветградка. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення індивідуального 

садівництва Гаркуші В.І. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Письменній Л.В. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення індивідуального 

садівництва Ткаченко В.М. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення індивідуального 

садівництва Кривенку С.І. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Півтораку В.М. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Каракуленку О.П. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Кривенку С.І. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Деречі С.І. 

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 індивідуального садівництва Теплицькому С.І. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Гарбару О.С. 
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Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Слободяну Ю.С. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність в оренду для городництва           

Мельник О.І. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Пузирей Л.Л. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Козачку І.М. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Чулей О.І. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Болотенюк В.М. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Дахно Л.О. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Маган В.С. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Пилипаці М.Ф. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Зосименку Ю.І. 

Про надання дозволу на розробку робочого проекту землеустрою щодо 

зняття, перенесення та тимчасового зберігання родючого шару грунту 

земельної ділянки ТОВ «Персей Піві». 

Про надання дозволу на розробку робочого проекту землеустрою щодо 

зняття, перенесення та тимчасового зберігання родючого шару грунту 

земельної ділянки ТОВ «Цефей Солар». 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Вараниці С.І. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Алєксєєвій В.М. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Скороходу С.В. 
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Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Кореню В.І. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Давиденку Ю.М. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Давидову Д.В. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Хохловій Н.В. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Безпальку О.М. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Хохлову В.В. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Пересуньку І.М. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Безпечній О.Ю. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Тірпак Н.М. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Громадській С.Г. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Дробот О.П. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Надіровій А.І. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Нечитайло А.В. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Гутнику О.В. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Кигиму О.С. 
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Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Вихрист Л.В. 

Про надання дозволу та відмову в наданні дозволу громадянам на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 

межах села Красносілка. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок ДП «Олександрівське лісове господарство». 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Мельник Т.М. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Марченко Н.С. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Шпак С.О. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Фощій П.О. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Закревській С.Г. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Добродняк В.М. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Шпак О.М. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Ніколаєвій Є.І. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Большаковій А.Р. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Артюховій В.В. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Молозовенку С.С. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства учаснику АТО Мазуренку С.В. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства учасниці АТО Пітенко І.М. 



 20

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства учаснику АТО Метелиці І.Ю. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства учаснику АТО Седлецькому А.О. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства учаснику АТО Гасюку А.В. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства учасниці АТО Ткаченко В.А. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства  Турчин Н.П. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Олексієнко А.С. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Пасіці І.О. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Савченко Ю.Ю. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Фундовній В.М. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Самойленко О.М. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Притуліну О.А. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Черевашку В.О. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Голінській О.С. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Голинській Н.Я. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Марченко В.М. 
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Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Письменному А.П. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Письменному В.А. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Письменній Л.Я. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність в оренду для городництва           

Савенко Л.П. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність в оренду для городництва           

Савенку М.Х. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Волковій О.М. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність в оренду для сінокосіння         

Зеленському В.П. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Зеленському П.П. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Марфулі В.М. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Замулі Н.В. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Касапенку А.В. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Джоган Ю.М. 

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 Метелиці А.В. 

Про внесення змін до рішення дев’ятнадцятої сесії восьмого скликання 

від 29 жовтня 2021 року № 2317 «Про інвентаризацію земельних ділянок під 

об’єктами комунальної власності для обслуговування місцевих кладовищ» 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Броснан Л.А. 
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Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Скічку В.В. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Потоцькій А.В. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність в оренду для городництва           

Петренку П.М. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Гирич О.О. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

Брюховецькій Н.І. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Глигалу М.М. 

 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Кодолі С.І. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Морочковському М.М. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Бурлаці О.І. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Куралєсіній Ю.Ф. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Жаботинській Т.В. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Торосяну А.С. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Денисенку В.С. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Яновському С.П. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Торосяну С.А. 
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Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Дубовик Н.П. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Рудницькому Р.В. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду для городництва Сторчаку В.В. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Капелюшній Т.О. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння і випасання худоби 

Чернявській Н.В. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Погрібній Л.Г. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Барбулу Д.А. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Дуднику О.В. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Шельгорн М.С. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Шельгорн Є.М. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Пугач Т.В. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Долгушеву В.О. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Донець Н.О. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Куценку Р.В. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства Круванд Б.О. 

 




