
 
 
                                 
                                                          

 
                                

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

____________________________________________________________________ 

 
ПРОТОКОЛ  № 24 

засідання позачергової двадцять четвертої сесії  
Олександрівської селищної ради восьмого скликання 

 
від 12 січня 2022 року                                                                 смт Олександрівка 
           

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

 
Шановні депутати, шановні запрошені! 

 
На позачергову двадцять четверту сесію Олександрівської селищної ради 

восьмого скликання прибули 21 депутат  із  26 обраних /Додаток №1 додається/.  
Згідно з пунктом 12 статті 46 Закону України «Про місцеве 

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

( Звучить Гімн України ) 
 

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

ресурсів та просторового планування 
Олександрівської селищної ради 

Шевченко Сергій Петрович  Начальник відділу юридичного забезпечення 
Олександрівської селищної ради  

Найко Ігор Петрович Головний спеціаліст з питань запобігання та 
виявлення корупції, мобілізаційної роботи та 
цивільного захисту 

        
Розпочнемо роботу сесії.  

Відповідно до розпорядження Олександрівського селищного голови від 
10 січня 2022 року № 02-осн (додається) «Про скликання позачергової 
двадцять четвертої сесії Олександрівської селищної ради восьмого скликання», 
на розгляд засідання двадцять четвертої сесії селищної ради восьмого 
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скликання пропонується наступний  
 

Порядок денний: 
 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

15.  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 Чорній І.І. 

16.  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. 

17.  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. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

26.  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. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

40.  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. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

45.  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 Віннік Н.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

53.  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. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

60.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду для 

Бабич О.В. 
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городництва Гордовій З.І. 
61.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Величко М.О. 

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

72.  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. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

80.  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. 

81.  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. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

90.  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  Заїкін Т.В. 
91.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

95.  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. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

105. 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 Будяку О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

118. 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. 

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

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

Бабич О.В. 

121. 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. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

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

Бабич О.В. 

127. 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. 

128. 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. 

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

Бабич О.В. 

130. 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. 

131. 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. 
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132. 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. 

133. 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. 

134. 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. 

135. Про внесення змін в рішення тринадцятої сесії восьмого 
скликання Олександрівської селищної ради від 31 травня 
2021 року № 903 «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду для сінокосіння і випасання худоби Горобцю В.В.» 

Бабич О.В. 

136. 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. 

137. Різне. Найко І.П. 
 
Селищний голова: Чи є зміни, доповнення та пропозиції?  
 
        Депутат Сокол С.М. запропонував зняти з порядку денного питання                                       
№27.11.16 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства Горбуновій С.О.», №27.11.17 «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Копіній С.О.» та              
№27.11.18 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства Миргородській Д.Д.», так як дані питання потребують додаткового 
вивчення. 
 
        Депутат Бойко Р.М. запропонував зняти з порядку денного питання 
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№27.21.2 «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.», так як на дані 
земельні ділянки виготовляється технічна документація спадкоємцями. 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування затвердження порядку денного за 
основу. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Порядок денний прийнято за основу. 
Результати поіменного голосування у додатку №2. 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування пропозицію депутата Сокола С.М. 
зняти з порядку денного питання № 27.11.16 «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Горбуновій С.О.». 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Пропозицію прийнято. 
Результати поіменного голосування у додатку №3. 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування пропозицію депутата Сокола С.М. 
зняти з порядку денного питання № 27.11.17 «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Копіній С.О.». 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«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 пропозицію депутата Сокола С.М. 



13 
 

зняти з порядку денного питання № 27.11.18 «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства                          
Миргородській Д.Д.». Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Пропозицію прийнято. 
Результати поіменного голосування у додатку №5. 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування пропозицію депутата Бойка Р.М. 
зняти з порядку денного питання № № 27.21.2 «Про надання дозволу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власніст для 
ведення товарного ссільськогосподарського виробництва на земельну частку 
(пай) Саєнку І.К. та Саєнку В.К.». Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-1, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Пропозицію прийнято. 
Результати поіменного голосування у додатку №6. 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування затвердження порядку денного         
зі змінами. Лічильній комісії провести облік голосів.  
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Порядок денний прийнято зі змінами. 
Результати поіменного голосування у додатку №7. 
 
1. Селищний голова: Слово для розгляду всіх питань порядку денного 
надається заступнику начальника відділу земельних ресурсів та просторового 
планування Олександрівської селищної ради Бабичу Олександру Вадимовичу.  
Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для індивідуального гаражу Бондарю А.Д. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
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Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3456/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №8. 
 
2. 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 Крюк Г.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3457/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №9. 
 
3. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення землеустрою проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду для городництва Рупатовській І.Ю. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3458/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №10. 
 
4. 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                                       
Бульбаку М.Г. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
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Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3459/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №11. 
 
5. 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                       
Чорній К.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»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3460/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №12. 
 
6. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для індивідуального садівництва Дубівці О.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3461/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №13. 
 
7. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для індивідуального садівництва Дубівці О.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»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3462/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №14. 
 
8. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для індивідуального садівництва Дубівці Л.Л. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3463/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №15. 
 
9. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення землеустрою проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду для городництва Омуховському 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»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3464/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №16. 
 
10. 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 
Явтушенку В.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
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Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3465/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №17. 
 
11. 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                                     
Кравцовій О.П. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3466/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №18. 
 
12. 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                    
Мельник О.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3467/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №19. 
 
13. 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                                
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Гойко 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»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3468/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №20. 
 
14. 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                   
Мельнику В.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»-2,  
«проти»-0,  
«утримались»-19, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №21. 
 
15. 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 Чорній І.І. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3469/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №22. 
 
16. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення землеустрою проекту землеустрою щодо відведення 
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земельної ділянки в оренду для сінокосіння і випасання худоби Вознику В.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3470/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №23. 
 
17. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) та для ведення особистого селянського 
господарства Третяку М.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3471/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №24. 
 
18. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для індивідуального садівництва Павлюковець П.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»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3472/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №25. 
 
19. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
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дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Павлюковець П.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»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3473/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №26. 
 
20. 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 Маган І.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3474/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №27. 
 
21. 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                 
Верболоз 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»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3475/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №28. 
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22. 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                  
Стеблині 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»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3476/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №29. 
 
23. 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                    
Стеблині Л.Є. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3477/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №30. 
 
24. 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 
Пересуньку 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»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3478/додається/. 
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Результати поіменного голосування у додатку №31. 
 
25. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення землеустрою проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду для городництва  Носенко А.С. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3479/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №32. 
 
26. 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                          
Сухом’яс В.П. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3480/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №33. 
 
27. 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 
Мішустіній Р.П. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
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Рішення прийнято. Рішення № 3481/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №34. 
 
28. 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        
Мішустіну І.О. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3482/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №35. 
 
29. 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               
Балюку В.О. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3483/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №36. 
 
30. 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                     
Виннику І.І. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
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«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3484/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №37. 
 
31. 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 
Коломійєць 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»-2,  
«проти»-0,  
«утримались»-19, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №38. 
 
32. 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      
Кирилюку І.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3485/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №39. 
 
33. 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                      
Винник К.О. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
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«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3486/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №40. 
 
34. 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                    
Уманець В.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3487/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №41. 
 
35. 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                        
Моцару 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»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3488/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №42. 
 
36. 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                          
Моцар 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. 
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Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3489/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №43. 
 
37. 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 Білій 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»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3490/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №44. 
 
38. 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                         
Чухно 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»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3491/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №45. 
 
39. 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     
Кучеренко 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 
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нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3492/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №46. 
 
40. 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 учаснику 
АТО /ООС Березному 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»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3493/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №47. 
 
41. 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 
Пересуньку 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»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3494/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №48. 
 
42. 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 
Архипенко Ю.Л. 



28 
 

Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3495/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №49. 
 
43. 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                         
Собко Н.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3496/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №50. 
 
44. 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                                 
Дзюрі В.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3497/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №51. 
 
45. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
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ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                       
Віннік Н.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3498/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №52. 
 
46. 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 Гриб Л.П. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3499/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №53. 
 
47. 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                      
Балюку Ю.О. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3500/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №54. 
 
48. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
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дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Голинському О.І. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3501/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №55. 
 
49. 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 
Добровольському О.П. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3502/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №56. 
 
50. 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 
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»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3503/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №57. 
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51. 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                    
Кулик Н.П. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3504/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №58. 
 
52. 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                 
Шишаку І.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3505/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №59. 
 
53. 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 
Лук’яненку В.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
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Рішення прийнято. Рішення № 3506/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №60. 
 
54. 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                       
Олійник 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»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3507/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №61. 
 
55. 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 Гигі В.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3508/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №62. 
 
56. 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                    
Циганюк А.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
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В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3509/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №63. 
 
57. 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           
Синьогубу О.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3510/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №64. 
 
58. 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 
Москаленку В.П. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3511/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №65. 
 
59. 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          
Ковальчук 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»-21,  
«проти»-0,  
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«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3512/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №66. 
 
60. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду для городництва Гордовій З.І. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3513/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №67. 
 
61. 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                      
Величко 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»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3514/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №68. 
 
62. 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 Бабич В.С. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
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«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3515/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №69. 
 
63. 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  
Зіноватній 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»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3516/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №70. 
 
64. 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                       
Турчин 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»-8,  
«проти»-1,  
«утримались»-12, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №71. 
 
65. 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               
Сопільняк Н.П. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
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«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3517/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №72. 
 
66. 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                                               
Канюці Н.П. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3518/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №73. 
 
67. 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                        
Дяченку А.І. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3519/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №74. 
 
68. 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 Чмир 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. 
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Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3520/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №75. 
 
69. 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                                                 
Русенко Я.Р. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3521/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №76. 
 
70. 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                   
Зінченку 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»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3522/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №77. 
 
71. 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                          
Костенко Н.А. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
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Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3523/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №78. 
 
72. 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 Бібку 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»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3524/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №79. 
 
73. 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                       
Ігнатенку 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»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3525/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №80. 
 
74. 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                
Савченко М.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»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3526/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №81. 
 
75. 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                   
Демченко Н.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3527/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №82. 
 
76. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) Черепову В.О. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3528/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №83. 
 
77. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
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встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), 
невитребуваних часток (паїв) 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»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3529/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №84. 
 
78. 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                     
Вовченку 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»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3530/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №85. 
 
79. 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                      
Ткаченко К.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3531/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №86. 
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80. 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 
Білозеровій 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»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3532/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №87. 
 
81. 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                         
Дуровій 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»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3533/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №88. 
 
82. 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      
Завадській Л.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3534/додається/. 
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Результати поіменного голосування у додатку №89. 
 
83. 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               
Назаренко Н.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3535/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №90. 
 
84. 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 
Пилипенко К.О. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3536/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №91. 
 
85. 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                        
Гареєву А.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
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В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3537/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №92. 
 
86. 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 Заїкін 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»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3538/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №93. 
 
87. 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                   
Гордієнко В.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3539/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №94. 
 
88. 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    
Корінному О.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
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«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3540/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №95. 
 
89. 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                       
Горовій В.Л. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3541/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №96. 
 
90. 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             
Батуріну А.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3542/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №97. 
 
91. 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 Пентюхіну 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:  
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«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3543/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №98. 
 
92. 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 
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»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3544/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №99. 
 
93. 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                  
Казарину 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»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3545/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №100. 
 
94. 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 
Пентюхіній Д.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»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3546/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №101. 
 
95. 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                   
Горовому А.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3547/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №102. 
 
96. 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 
Голинському 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»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3548/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №103. 
 
97. 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                   
Норенко Н.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»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3549/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №104. 
 
98. 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 Баку 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»-0,  
«проти»-2,  
«утримались»-19, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №105. 
 
99. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення землеустрою проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду для городництва Савенку М.Х. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3550/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №106. 
 
100. 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                 
Калюжній Л.П. 
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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»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3551/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №107. 
 
101. 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                        
Будяку О.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3552/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №108. 
 
102. 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                      
Будяку С.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3553/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №109. 
 
103. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
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ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Олефіренку В.М. 
Депутат Косенко С.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»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3554/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №110. 
 
104. 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                  
Бурцевій К.А. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3555/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №111. 
 
105. 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          
Зеленській Л.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3556/додається/. 
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Результати поіменного голосування у додатку №112. 
 
106. 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                       
Дядюрі 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»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3557/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №113. 
 
107. 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 Літаві 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»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3558/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №114. 
 
108. 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        
Тютюнник А.С. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
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Рішення прийнято. Рішення № 3559/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №115. 
 
109. 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                        
Гутник Н.І. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3560/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №116. 
 
110. 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                        
Редьці 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»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3561/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №117. 
 
111. 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              
Малетичу  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»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
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«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3562/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №118. 
 
112. 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 
Гавриленку 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»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3563/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №119. 
 
113. 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                    
Ботвенко А.С. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3564/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №120. 
 
114. 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 Кузнецовій 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:  
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«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3565/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №121. 
 
115. 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 
Горбаченку 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»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3566/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №122. 
 
116. 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                      
Кирику В.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3567/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №123. 
 
117. 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 учаснику 
АТО Мохуру Є.О. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
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нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3568/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №124. 
 
118. 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 Скрипнику В.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3569/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №125. 
 
119. 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       
Айрапетян Л.Т. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3570/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №126. 
 
120. 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                    
Скічку І.Г. 
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»-7,  
«проти»-0,  
«утримались»-14, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №127. 
 
121. 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          
Кримській Ю.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»-14,  
«проти»-0,  
«утримались»-7, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №128. 
 
122. 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                    
Раковцю І.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»-8,  
«проти»-0,  
«утримались»-13, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №129. 
 
Депутат Кобилінський І.М. покинув залу засідання.  
 
123. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
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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. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
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»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3571/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №130. 
 
124. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про припинення дії 
договору оренди та права оренди Козлової Н.І. та надання земельної ділянки в 
оренду Кулик 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»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3572/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №131. 
 
125. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення 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.» 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
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»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3573/додається/. 
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Результати поіменного голосування у додатку №132. 
 
126. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення 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.» 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
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»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3574/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №133. 
 
127. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення 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.» 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
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»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3575/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №134. 
 
128. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення 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.» 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
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«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3576/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №135. 
 
129. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення 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.» 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
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»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3577/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №136. 
 
130. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про внесення змін в 
рішення тринадцятої сесії восьмого скликання Олександрівської селищної ради 
від 31 травня 2021 року № 903 «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння і 
випасання худоби Горобцю 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»-3,  
«проти»-3,  
«утримались»-14, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №137. 
 
131. Бабич О.В.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення 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 
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обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та для ведення особистого селянського господарства 
Гладьку 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»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3578/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №138. 
 
Селищний голова: Переходимо до розгляду питання «різне». Слово надається 
головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції, 
мобілізаційної роботи та цивільного захисту Найку Ігорю Петровичу. 
Найко І.П. повідомив, що йде кампанія декларування доходів. А тому, 
депутатам та посадовим особам селищної ради потрібно достовірно та 
своєчасно, до 31.03.2022 року, подати декларацію особи, уповноваженої на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2021 рік. 
 

Шановні депутати! 
 

Всі питання, які виносились на розгляд двадцять четвертої сесії 
Олександрівської селищної ради восьмого скликання, розглянуто.  

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

скликання оголошую закритою. 
 
 

(Звучить Гімн України) 
 
 
 
Селищний голова                                                            Олександр БЕЗПЕЧНИЙ 
 


