
 
 
                                 
                                                          

 
                                

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 
ПРОТОКОЛ  № 25 

третього пленарного засідання двадцять п’ятої сесії  
Олександрівської селищної ради восьмого скликання 

 
від 04 лютого 2022 року                                                            смт Олександрівка 
           
Селищний голова:  

 
Шановні депутати, шановні запрошені! 

 
На третьому пленарному засіданні двадцять п’ятої сесії 

Олександрівської селищної ради восьмого скликання присутні 20 депутатів  
із  26 обраних (додаток №1).  

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

У роботі третього пленарного засідання двадцять п’ятої сесії селищної 
ради беруть участь: 
 
Вітер Микола Михайлович Начальник відділу земельних ресурсів та 

просторового планування  
Шевченко Сергій Петрович  Начальник відділу юридичного 

забезпечення  
Скляренко Василь Іванович  Заступник   селищного   голови    з    питань 

діяльності виконавчих органів 
 

       
Переходимо до розгляду питань порядку денного, які не були 

розглянуті на першому та другому пленарних засіданнях ради                     
28.01.2022 року та 31.01.2022 року, а саме: 
 

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

Вітер М.М.  

2.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у Вітер М.М.  
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власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Каракоць Д.А.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

5.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Полунічевій Н.Є.  

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  
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селянського господарства Матірному В.А.  
18.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 

власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Лушпіган Л.В.  

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

21.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства учаснику АТО Собку А.В.  

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

23.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства учаснику АТО Казєєву С.М.  

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

29.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Брандальському Д.С.  

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  
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33.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) Пузанкову Т.Ю.  

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

44.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для індивідуального 

Вітер М.М.  
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садівництва Осадчій Л.М.  
45.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 

власність земельної ділянки для індивідуального 
садівництва Ясененко М.М.  

Вітер М.М.  

46.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для індивідуального 
садівництва Ясененку М.Г.  

Вітер М.М.  

47.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для індивідуального 
садівництва Шишці О.О.  

Вітер М.М.  

48.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для індивідуального 
садівництва Каракоць А.М.  

Вітер М.М.  

49.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для індивідуального 
садівництва Каракоць Г.М.  

Вітер М.М.  

50.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для індивідуального 
садівництва Платоновій Р.О.  

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

54.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу в 
оренду земельної ділянки для городництва Дубівці С.С.  

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

56.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу в 
оренду земельної ділянки для городництва Бублію В.П.  

Вітер М.М.  

57.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу в 
оренду земельної ділянки для городництва Чорноморцю 
О.В.  

Вітер М.М.  

58.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу в 
оренду земельної ділянки для городництва Ніколаєвій Т.С.  

Вітер М.М.  

59.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу в 
оренду земельної ділянки для городництва Атамась М.С.  

Вітер М.М.  

60.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу в 
оренду земельної ділянки для городництва Вєхтєву В.В.  

Вітер М.М.  

61.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу в 
оренду земельної ділянки для городництва Махиньку О.В.  

Вітер М.М.  

62.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу в Вітер М.М.  
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оренду земельної ділянки для городництва Третецькій О.В.  
63.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу в 

оренду земельної ділянки для городництва Стусю М.Ю.  
Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

65.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу в 
оренду земельної ділянки для городництва Третецькому 
В.В. 

Вітер М.М.  

66.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу в 
оренду земельної ділянки для городництва Шпак О.М.  

Вітер М.М.  

67.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу в 
оренду земельної ділянки для городництва Мільченку В.С.  

Вітер М.М.  

68.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для будівництва 
індивідуального гаражу Головкіну С.Є.  

Вітер М.М.  

69.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу 
земельної ділянки кадастровий номер: 
3520587500:02:000:1419 у постійне користування ДП 
«Олександрівське лісове господарство».  

Вітер М.М.  

70.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу 
земельної ділянки кадастровий номер: 
3520585000:02:000:0655 у постійне користування ДП 
«Олександрівське лісове господарство».  

Вітер М.М.  

71.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу 
земельної ділянки кадастровий номер: 
3520581500:02:000:0344 у постійне користування ДП 
«Олександрівське лісове господарство».  

Вітер М.М.  

72.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу 
земельної ділянки кадастровий номер: 
3520585500:02:000:0379 у постійне користування ДП 
«Олександрівське лісове господарство».  

Вітер М.М.  

73.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу 
земельної ділянки кадастровий номер: 
3520580500:02:000:0337 у постійне користування ДП 
«Олександрівське лісове господарство».  

Вітер М.М.  

74.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу 
земельної ділянки кадастровий номер: 
3520581500:02:000:0350 у постійне користування ДП 
«Олександрівське лісове господарство».  

Вітер М.М.  

75.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу 
земельної ділянки кадастровий номер: 
3520583000:02:000:0851 у постійне користування ДП 
«Олександрівське лісове господарство».  

Вітер М.М.  

76.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу 
земельної ділянки кадастровий номер: 
3520583000:02:000:0496 у постійне користування ДП 

Вітер М.М.  
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«Олександрівське лісове господарство».  
77.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки кадастровий номер: 
3520580500:02:000:0338 у постійне користування ДП 
«Олександрівське лісове господарство».  

Вітер М.М.  

78.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу 
земельної ділянки кадастровий номер: 
3520587500:53:000:0142 у постійне користування ДП 
«Олександрівське лісове господарство».  

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  
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житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та передачу у власність Норенко Н.Г.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  
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Б.А.  
94.  Про затвердження технічної документації із землеустрою 

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  
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Жабокрицькій Н.В.  
103. Про затвердження технічної документації із землеустрою 

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

106. Про затвердження технічної документації із землеустрою 
та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва  
Горбачовій В.К.  

Вітер М.М.  

107. Про затвердження технічної документації із землеустрою 
та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва Правді 
М.В.  

Вітер М.М.  

108. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для 
будівництва індивідуального гаражу Бурківському К.А.  

Вітер М.М.  

109. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для 
будівництва індивідуального гаражу Гречаному А.С.  

Вітер М.М.  

110. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для 
будівництва індивідуального гаражу Щелконогову Б.В.  

Вітер М.М.  

111. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення індивідуального садівництва Бокало Н.В.  

Вітер М.М.  

112. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
Навроцькій Л.М.  

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  
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114. Про надання дозволу та відмову в наданні дозволу 
громадянам на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок в межах селища міського 
типу Єлизаветградка.  

Вітер М.М.  

115. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення індивідуального садівництва Гаркуші В.І.  

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

117. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення індивідуального садівництва Ткаченко В.М.  

Вітер М.М.  

118. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення індивідуального садівництва Кривенку С.І.  

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

123. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)та 
для ведення індивідуального садівництва Теплицькому С.І.  

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

126. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою Вітер М.М.  
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щодо відведення земельної ділянки у власність в оренду 
для городництва Мельник О.І. 

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

135. Про надання дозволу на розробку робочого проекту 
землеустрою щодо зняття, перенесення та тимчасового 
зберігання родючого шару грунту земельної ділянки ТОВ 
«Персей Піві».  

Вітер М.М. 

136. Про надання дозволу на розробку робочого проекту 
землеустрою щодо зняття, перенесення та тимчасового 
зберігання родючого шару грунту земельної ділянки ТОВ 
«Цефей Солар».  

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 
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В.М.  
139. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства Скороходу 
С.В.  

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

156. Про надання дозволу та відмову в наданні дозволу 
громадянам на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок в межах села Красносілка.  

Вітер М.М. 

157. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок ДП «Олександрівське 
лісове господарство».  

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 
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В.М.  
164. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 
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ведення особистого селянського господарства  Турчин 
Н.П.  

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

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

Вітер М.М. 

189. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність в оренду 
для городництва Савенко Л.П.  

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

192. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність в оренду 
для сінокосіння Зеленському В.П.  

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

198. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
для ведення особистого селянського господарства 
Метелиці А.В.  

Вітер М.М. 

199. Про внесення змін до рішення дев’ятнадцятої сесії Вітер М.М. 
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восьмого скликання від 29 жовтня 2021 року № 2317 «Про 
інвентаризацію земельних ділянок під об’єктами 
комунальної власності для обслуговування місцевих 
кладовищ».  

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

203. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність в оренду 
для городництва Петренку П.М.  

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

205. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
Брюховецькій Н.І.  

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 
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ведення особистого селянського господарства 
Жаботинській Т.В.  

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 
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ведення особистого селянського господарства Дуднику 
О.В.  

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 
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Н.О.  
236. Про надання згоди щодо передачі земельної ділянки 

3520585000:02:0000:9001 в суборенду СФГ Довженка В.М.  
Вітер М.М. 

237. Про внесення змін до рішення дев’ятнадцятої сесії 
восьмого скликання Олександрівської селищної ради від 
01 листопада 2021 року № 2600 «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства Яровому А.Ф.»  

Вітер М.М. 

238. Про внесення змін в рішення  п’ятнадцятої сесії восьмого 
скликання № 1336 від 30 липня 2021 року «Про 
затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Тімошкіну Ю.В.»  

Вітер М.М. 

239. Про внесення змін в рішення вісімнадцятої сесії восьмого 
скликання №2239 від 04 жовтня 2021 року «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Ігнатовій Н.Г.»  

Вітер М.М. 

240. Про внесення змін в рішення двадцять першої сесії 
восьмого скликання №3098 від 30 листопада 2021 року 
«Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства Щербині В.І.» 

Вітер М.М. 

 
 В кого будуть зміни чи доповнення? Депутат Половенко Тетяна Іванівна 

запропонувала включити до порядку денного та розглянути проект про 
внесення змін до рішення Олександрівської селищної ради від 30 листопада 
2021 року №2659 «Про проведення конкурсу на зайняття посади директора 
комунального некомерційного підприємства «Олександрівський центр 
первинної медико-санітарної допомоги» Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області», а саме до  розділу IV 
Підготовка проведення конкурсу Додатку 1 Порядок проведення 
конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного 
підприємства «Олександрівський центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області, а саме: 
 

в підпункті 1) пункту 4.3 Кваліфікаційні вимоги до претендентів, 
вилучити слова «та спеціалізацію «Організація і управління охороною 
здоров’я»; 

в підпункті 2) пункту 4.3 Кваліфікаційні вимоги до претендентів, 
вилучити слова «(лікарською)». 

Депутат Безпечний С.М., наголосив на необхідності привести 
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зазначене рішення у відповідність до вимог наказу Міністерства охорони 
здоров’я України від 29 березня 2002 року №117 із змінами від 31 жовтня 
2018 року №1977 для того, щоб конкурсна комісія могла працювати далі. 

 
Селищний голова: хто за пропозицію депутата Половенко Т.І. про 
включення до порядку денного питання про внесення змін до рішення 
Олександрівської селищної ради від 30 листопада 2021 року №2659 «Про 
проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального 
некомерційного підприємства «Олександрівський центр первинної медико-
санітарної допомоги» Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області»?  
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»- 16,  
«проти»-1,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Пропозицію прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №2. 
 
1. Селищний голова: Продовжуємо розгляд проектів рішень по 
земельних питаннях. Слово для розгляду надається начальнику відділу 
земельних ресурсів та просторового планування Олександрівської селищної 
ради Вітру Миколі Михайловичу.  
Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Хлібійчуку М.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»- 20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3702/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №3. 
 
2. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства Каракоць Д.А. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
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цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3703/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №4. 
 
3. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства Самохвал О.А. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Депутат Самофал А.О. 
повідомив про конфлікт інтересів та, що не буде голосувати.  
Селищний голова: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб даний проєкт 
рішення прийняти за основу в цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній 
комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3704/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №5. 
 
4. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства Кусайко 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»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3705/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №6. 
 
5. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства Полунічевій Н.Є. 
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Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3706/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №7. 
 
6. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства Конкіній 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»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3707 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №8. 
 
7. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства Коцареву 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»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3708 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №9. 
 
8. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства Капелюшному 
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О.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3709/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №10. 
 
9. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства Коркодєлу С.С. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3710 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку 11№. 
 
10. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства Мошуренко 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»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3711 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №12. 
 
11. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної 
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ділянки для ведення особистого селянського господарства Натягану 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»- 20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3712/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №13. 
 
12. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства Сіденку І.І. та 
повідомив, що на цю ділянку подана заява Трегуб С.М. щодо відведення 
земельної ділянки в оренду для сінокосіння і випасання худоби, яка 
розглядатиметься наступним питанням порядку денного. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення  не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №14. 
 
13. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду для сінокосіння і випасання худоби  Трегуб С.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-12,  
«проти»-0,  
«утримались»-8, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №15. 
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14. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства Чорноморцю В.Г. 
та повідомив, що на цю ділянку подав заяву Бургаз А.М. щодо відведення 
земельної ділянки в оренду для сінокосіння і випасання худоби, яка 
розглядатиметься наступним питанням порядку денного.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-2, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3713/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №16. 
 
15. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду для сінокосіння і випасання худоби Бургаз А.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»- 9,  
«проти»-0,  
«утримались»-11. 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №17. 
Депутат Куценко В.М. покинув залу засідань. 
 
16. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства Чорноморць 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»- 17,  
«проти»-0,  
«утримались»-2, 



28 
 

«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №18. 
 
17. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства Матірному В.А. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3714 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №19. 
 
18. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства Лушпіган 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»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3715 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №20. 
 
19. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства Король О.І. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»- 19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
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«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3716 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №21. 
 
20. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства Рудницькій І.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3717 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №22. 
Депутат Куценко В.М. повернувся в залу засідань. 
 
21. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства учаснику АТО 
Собку А.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3718 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №23. 
Депутат Бойко Р.М. покинув залу засідань. 
 
22. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства Ковач М.Ф. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
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«за»-14,  
«проти»-0,  
«утримались»-5, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №24. 
 
23. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства учаснику АТО 
Казєєву С.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3719 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №25. 
Депутат Бойко Р.М. повернувся у залу засідань, а депутат Куценко В.М. 
покинув залу засідань. 
 
24. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства Манько І.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3720 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №26. 
 
25. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства Бондаренку М.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
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голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3721 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №27. 
 
26. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства Копину Я.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3722 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №28. 
 
27. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства Остапчук О.П. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3723 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №29. 
 
28. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства Судьіну А.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
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голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3724 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №30. 
 
29. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства  Брандальському 
Д.С. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3725 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №31. 
 
30. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства Мережаній Р.І. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3726 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №32. 
 
31. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства Щупаковському 
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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»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3727 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №33. 
 
32. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства Ткаченко А.О. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3728 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №34. 
 
33. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Пузанкову Т.Ю. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3729 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №35. 
 
34. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
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затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Замковій Л.О. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3730 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №36. 
 
35. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Чернишу С.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3731 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №37. 
 
36. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Ніколаєву М.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3732 /додається/. 
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Результати поіменного голосування у додатку №38. 
 
37. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Ніколаєвій Т.С. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3733 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №39. 
 
38. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Кононенко 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»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3734 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №40. 
 
39. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Ніколаєвій Є.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»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
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«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3735 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №41. 
 
40. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Працковій П.К. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3736 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №42. 
 
41. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Наливку В.А. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3737 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №43. 
 
42. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Гузері 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:  
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«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3738 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №44. 
 
43. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Проскурі М.І. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3739 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №45. 
 
44. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної 
ділянки для індивідуального садівництва Осадчій 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»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3740 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №46. 
 
45. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної 
ділянки для індивідуального садівництва Ясененко М.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
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Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3741 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №47. 
 
46. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної 
ділянки для індивідуального садівництва Ясененку М.Г. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3742 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №48. 
 
47. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної 
ділянки для індивідуального садівництва 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»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3743 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №49. 
 
48. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної 
ділянки для індивідуального садівництва Каракоць А.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
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Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3744 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №50. 
 
49. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної 
ділянки для індивідуального садівництва Каракоць 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»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3745 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №51. 
 
50. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної 
ділянки для індивідуального садівництва Платоновій Р.О. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3746 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №52. 
 
51. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної 
ділянки для індивідуального садівництва Возник 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. 
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Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3747 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №53. 
 
52. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної 
ділянки для індивідуального садівництва Таранусі В.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3748 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №54. 
 
53. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної 
ділянки для індивідуального садівництва Ткаченко А.О. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3749 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №55. 
Депутат Куценко В.М. повернувся у залу засідань. 
 
54. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки 
для городництва Дубівці С.С. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
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цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3750 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №56. 
 
55. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки 
для городництва Стусь В.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3751 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №57. 
 
56. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки 
для городництва Бублію 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»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3752 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №58. 
 
57. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки 
для городництва Чорноморцю О.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
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цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3753 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №59. 
 
58. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки 
для городництва Ніколаєвій Т.С. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3754 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №60. 
 
59. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки 
для городництва Атамась М.С. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3755/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №61. 
 
60. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки 
для городництва Вєхтєву В.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
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цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»20-,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3756 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №62. 
 
61. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки 
для городництва Махиньку О.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3757 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №63. 
 
62. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки 
для городництва Третецькій 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»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3758 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №64. 
 
63. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки 
для городництва Стусю М.Ю. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
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цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»- 20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3759 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №65. 
 
64. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки 
для городництва Ніколаєву 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»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3760 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №66. 
 
65. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки 
для городництва Третецькому В.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3761 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №67. 
 
66. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки 
для городництва Шпак О.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 



45 
 

цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3762 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №68. 
 
67. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки 
для городництва Мільченку 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»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3763 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №69. 
 
68. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної 
ділянки для будівництва індивідуального гаражу Головкіну С.Є. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3764 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №70. 
 
69. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та передачу у власність Фуркалу О.Ф. 
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Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3765 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №71. 
 
70. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та передачу у власність Тарасовій С.Л. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3766 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №72. 
 
71. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та передачу у власність Правило Г.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3767 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №73. 
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72. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Куценко Л.І. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3768 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №74. 
 
73. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та передачу у власність Гаращенко Г.Ю. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3769 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №75. 
 
74. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та передачу у власність Сіденку В.О. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
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«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3770 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №76. 
 
75. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та передачу у власність Норенко Н.Г. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3771 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №77. 
 
76. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та передачу у власність Аксенєнко Л.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3772 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №78. 
 
77. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
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(присадибна ділянка) та передачу у власність Юхну 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»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3773 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №79. 
 
78. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та передачу у власність Ткаченко 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»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3774 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №80. 
 
79. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та передачу у власність Ткаченко Н.Г. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3775 /додається/. 
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Результати поіменного голосування у додатку №81. 
 
80. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та передачу у власність Іванюрі 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»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3776 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №82. 
 
81. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та передачу у власність Черкас В.І. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3777 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №83. 
 
82. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та передачу у спільну сумісну власність Жежелю Я.Г та  
Жежель Л.К. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
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Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3778 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №84. 
 
83. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та передачу у власність Чорноморцю Б.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»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3779 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №85. 
 
84. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та передачу у власність Лисенко 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»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3780 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №86. 
 
85. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
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земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Демченко А.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3781 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №87. 
 
86. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Дубинюк Н.О. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3782 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №88. 
 
87. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та передачу у власність Рябку І.Г. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
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В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3783 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №89. 
 
88. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та передачу у власність Таран Л.Г. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3784 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №90. 
 
89. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Чернишенко Н.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»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3785 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №91. 
 
90. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та передачу у власність Стусю І.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
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цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3786 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №92. 
 
91. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та передачу у власність Королю 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»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3787 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №93. 
 
92. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та передачу у власність Жабокрицькій 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»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3788 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №94. 
 
93. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
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затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та передачу у власність Поморцевій Т.О. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3789 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №95. 
 
94. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та передачу у власність Петлі 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»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3790 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №96. 
 
95. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та передачу у власність Махині О.Л. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
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«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3791 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №97. 
 
96. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження технічної документації із землеустрою та передачу у власність 
земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва  Горбачовій 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»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3792 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №98. 
 
97. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження технічної документації із землеустрою та передачу у власність 
земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва Правді М.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3793 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №99. 
 
98. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу Бурківському 
К.А. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Депутат Бурківська А.О. 
повідомила про конфлікт інтересів та, що не буде голосувати.  
Селищний голова: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб даний проєкт 
рішення прийняти за основу в цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній 
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комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3794 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №100. 
 
99. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу Гречаному 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»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3795 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №101. 
 
100. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу Щелконогову 
Б.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»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3796 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №102. 
 
101. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення індивідуального садівництва Бокало Н.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
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голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3797 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №103. 
 
102. Вітер М.М.: 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) Навроцькій Л.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3798 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №104. 
 
103. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Капелюшній Т.Ф. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3799 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №105. 
Депутат Ковтун В.О. покинув залу засідань. 
 
104. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
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дозволу та відмову в наданні дозволу громадянам на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок в межах селища міського 
типу Єлизаветградка. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3800 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №106. 
 
105. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення індивідуального садівництва Гаркуші В.І. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3801 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №107. 
 
106. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Письменній 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»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3802 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №108. 
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107. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення індивідуального садівництва Ткаченко В.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3803 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №109. 
 
108. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення індивідуального садівництва Кривенку 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»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3804 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №110. 
 
109. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Півтораку В.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3805 /додається/. 
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Результати поіменного голосування у додатку №111. 
 
110. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Каракуленку О.П. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-1, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3806 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №112. 
 
111. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                                  
Кривенку 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»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3807 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №113. 
 
112. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Деречі 
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»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
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«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3808 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №114. 
 
113. Вітер М.М.: 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 
індивідуального садівництва Теплицькому 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»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3809 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №115. 
 
114. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                            
Гарбару О.С. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3810 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №116. 
 
115. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Слободяну Ю.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. 
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Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3811 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №117. 
 
116. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність в оренду для городництва Мельник О.І. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3812 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №118. 
 
117. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                       
Пузирей Л.Л. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3813 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №119. 
 
118. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                         
Козачку І.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
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голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3814 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №120. 
 
119. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Чулей 
О.І. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3815 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №121. 
 
120. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Болотенюк В.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3816 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №122. 
 
121. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 



65 
 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                         
Дахно Л.О. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3817 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №123. 
 
122. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                        
Маган В.С. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3818 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №124. 
 
123. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                       
Пилипаці М.Ф. та повідомив, що зазначена в проекті земельна ділянка 
входить до переліку земельних ділянок на яких рада ініціює створення 
громадських пасовищ. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-15,  
«проти»-0,  
«утримались»-4, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
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Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №125. 
 
124. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства  
Зосименку Ю.І. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3819 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №126. 
Депутат Ковтун В.О. повернувся в залу засідань. 
 
125. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розробку робочого проекту землеустрою щодо зняття, 
перенесення та тимчасового зберігання родючого шару грунту земельної 
ділянки ТОВ «Персей Піві». 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-2, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3820 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №127. 
 
126. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розробку робочого проекту землеустрою щодо зняття, 
перенесення та тимчасового зберігання родючого шару грунту земельної 
ділянки ТОВ «Цефей Солар». 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
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«проти»-0,  
«утримались»-2, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3821 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №128. 
 
127. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                        
Вараниці С.І. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-2, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3822 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №129. 
 
128. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Алєксєєвій В.М. та повідомив, що ця земельна ділянка частково накладається 
на ділянку Вараниці 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»-12,  
«проти»-0,  
«утримались»-8, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №130. 
 
129. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Скороходу С.В. та повідомив, що на цю саму ділянку є ще один претендент- 
Корень В.І., надання дозволу на розроблення проекту землеустрою якому 
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розглядатиметься слідуючим питанням. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3823 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №131. 
 
130. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                     
Кореню В.І. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-12,  
«проти»-0,  
«утримались»-8, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №132. 
 
131. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства     
Давиденку 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»-9,  
«проти»-0,  
«утримались»-11, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №133. 
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132. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства               
Хохловій 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»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3824 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №134. 
 
133. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                        
Безпальку О.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3825 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №135. 
 
134. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                  
Хохлову В.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
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Рішення прийнято. Рішення №3826 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №136. 
 
135. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Пересуньку І.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3827 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №137. 
 
136. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Громадській С.Г. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3828 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №138. 
 
137. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                        
Дробот О.П. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
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«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3829 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №139. 
 
138. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                        
Надіровій 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»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3830 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №140. 
Депутат Олефіренко Л.І. покинула залу засідань. 
 
139. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства   
Нечитайло 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»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3831 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №141. 
 
140. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                      
Гутнику О.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
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цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3832 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №142. 
 
141. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                  
Кигиму О.С. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3833 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №143. 
 
142. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                        
Вихрист 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»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3834 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №144. 
 
143. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу та відмову в наданні дозволу громадянам на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок в межах села Красносілка. 
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Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3835 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №145. 
Депутат Олефіренко Л.І. повернулася в залу засідань. 
 
144. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства     
Мельник Т.М.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3836 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №146. 
 
145. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                   
Марченко Н.С. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3837 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №147. 
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146. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Добродняк В.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3838 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №148. 
 
147. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                         
Шпак О.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3839 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №149. 
Депутати Брайко В.В. та Бурківська А.О. покинули залу засідань. 
 
148. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства    
Ніколаєвій Є.І. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-6,  
«проти»-1,  
«утримались»-11, 
«не голосували»-2. 
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В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №150. 
 
149. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Большаковій А.Р. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-9,  
«проти»-1,  
«утримались»-8, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №151. 
 
150. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Артюховій В.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-12,  
«проти»-1,  
«утримались»-5, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №152. 
Депутати Брайко В.В. та Бурківська А.О. повернулися в залу засідань. 
 
151. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Молозовенку С.С. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
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«за»-9,  
«проти»-1,  
«утримались»-10, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №153. 
Депутат Ковтун В.О. покинув залу засідань. 
 
152. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
учаснику АТО Мазуренку С.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-15,  
«проти»-0,  
«утримались»-4, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №154. 
 
153. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
учасниці АТО Пітенко 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»-15,  
«проти»-0,  
«утримались»-4, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №155. 
 
154. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
учаснику АТО Метелиці І.Ю. 
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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»-15,  
«проти»-0,  
«утримались»-4, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №156. 
 
155. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
учаснику АТО Седлецькому А.О. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-15,  
«проти»-0,  
«утримались»-4, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято. 
Результати поіменного голосування у додатку №157. 
 
156. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
учаснику АТО Гасюку 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»-5,  
«проти»-0,  
«утримались»-14, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №158. 
 
157. Вітер М.М.: 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 
учасниці АТО Ткаченко 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»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-2, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №159. 
 
158. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                        
Турчин 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»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-2, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №160. 
Депутат Ковтун Л.В. покинула залу засідань. 
 
159. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Олексієнко 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»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
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Рішення прийнято. Рішення № 3840 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №161. 
 
160. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Пасіці 
І.О. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3841 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №162. 
 
161. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                     
Савченко Ю.Ю. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3842 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №163. 
 
162. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства     
Фундовній В.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  



80 
 

«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3843 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №164. 
 
163. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Самойленко О.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3844 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №165. 
 
164. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства             
Притуліну О.А. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3845 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №166. 
 
165. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Черевашку 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. 
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Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3846 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №167. 
 
166. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                 
Голінській О.С. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3847 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №168. 
 
167. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Голинській Н.Я. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3848 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №169. 
 
168. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                   
Марченко В.М. 
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Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3849 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №170. 
 
169. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Письменному А.П. та повідовив, що ця земельна ділянка частково 
накладається на суміжні ділянки. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-12,  
«проти»-0,  
«утримались»-6, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №171. 
 
170. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Письменному В.А. та повідовив, що ця земельна ділянка частково 
накладається на суміжні ділянки. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-12,  
«проти»-0,  
«утримались»-6, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №172. 
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171. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Письменній Л.Я. та повідовив, що ця земельна ділянка частково накладається 
на суміжні ділянки. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-12,  
«проти»-0,  
«утримались»-6, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №173. 
 
172. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність в оренду для городництва Савенко Л.П. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3850 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №174. 
 
173. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність 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»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
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Рішення прийнято. Рішення №3851 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №175. 
 
174. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                     
Волковій О.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3852 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №176. 
 
175. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність в оренду для сінокосіння Зеленському В.П. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3853 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №177. 
 
176. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Зеленському П.П. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
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«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3854 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №178. 
 
177. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                     
Марфулі В.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Депутат Марфула М.М. 
повідомив про конфлікт інтересів та, що не буде голосувати.  
Селищний голова: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб даний проєкт 
рішення прийняти за основу в цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній 
комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №179. 
 
178. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                       
Замулі 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»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3855 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №180. 
 
179. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                 
Касапенку А.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
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цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-1, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №181. 
 
180. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                    
Джоган Ю.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3856 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №182. 
 
181. Вітер М.М.: 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 Метелиці А.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3857 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №183. 
Депутат Ковтун В.О. повернувся в залу засідань. 
 
182. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про внесення 
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змін до рішення дев’ятнадцятої сесії восьмого скликання від 29 жовтня               
2021 року №2317 «Про інвентаризацію земельних ділянок під об’єктами 
комунальної власності для обслуговування місцевих кладовищ». 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3858 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №184. 
 
183. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                    
Броснан Л.А. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-7,  
«проти»-0,  
«утримались»-12, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №185. 
 
184. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                  
Скічку 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»-16,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
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Результати поіменного голосування у додатку №186. 
 
185. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду для городництва Потоцькій 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»-16,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3859 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №187. 
 
186. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність в оренду для городництва Петренку П.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-16,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3860 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №188. 
 
187. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                        
Гирич 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»-16,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
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Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №189. 
 
188. Вітер М.М.: 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) Брюховецькій 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»-16,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №190. 
 
189. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                 
Глигалу 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»-16,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №191. 
 
190. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                       
Кодолі 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»-16,  
«проти»-0,  
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«утримались»-3, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №192. 
 
191. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Морочковському 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»-16,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №193. 
 
192. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                       
Бурлаці 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»-16,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №194. 
 
193. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Куралєсіній Ю.Ф. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
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Результати голосування:  
«за»-16,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №195. 
 
194. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Жаботинській 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»-16,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №196. 
 
195. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                   
Торосяну 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»-16,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №197. 
 
196. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства              
Денисенку В.С. 
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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»-16,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №198. 
 
197. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Яновському С.П. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-16,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №199. 
 
198. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                     
Торосяну С.А. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-16,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №200. 
 
199. Вітер М.М.: 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                     
Дубовик 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»-16,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №201. 
 
200. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Рудницькому Р.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-16,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №202. 
 
201. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду для городництва Сторчаку 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»-16,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3861 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №203. 
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202. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Капелюшній Т.О. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-16,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №204. 
 
203. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду для сінокосіння і випасання худоби Чернявській Н.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3862 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №205. 
 
204. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                       
Погрібній Л.Г. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
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Рішення прийнято. Рішення №3863 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №206. 
 
205. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                   
Барбулу 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»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3864 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №207. 
 
206. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                 
Дуднику О.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3865 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №208. 
 
207. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                  
Шельгорн М.С. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
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«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3866 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №209. 
 
208. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                 
Шельгорн Є.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3867 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №210. 
 
209. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Пугач 
Т.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3868 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №211. 
 
210. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Долгушеву 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. 
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Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3869 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №212. 
 
211. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                         
Донець Н.О. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3870 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №213. 
 
212. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                   
Куценку Р.В. та повідомив, що на цю саму ділянку є ще один претендент- 
Круванд Б.О., надання дозволу на розроблення проекту землеустрою якому 
розглядатиметься слідуючим питанням. 
 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-11,  
«проти»-0,  
«утримались»-8, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №214. 
 
213. Вітер М.М.: 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                   
Круванд Б.О.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-9,  
«проти»-0,  
«утримались»-10, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №215. 
 
214. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                  
Нікітіній 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»-7,  
«проти»-0,  
«утримались»-12, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №216. 
 
215. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                    
Цюпко 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»-11,  
«проти»-0,  
«утримались»-8, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято.  
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Результати поіменного голосування у додатку №217. 
 
216. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Савельєвій 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»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3871 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №218. 
 
217. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Рассказовій 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»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3872 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №219. 
 
218. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Безкровній Н.О. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
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«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3873 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №220. 
 
219. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
згоди щодо передачі земельної ділянки 3520585000:02:0000:9001 в суборенду 
СФГ Довженка В.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3874 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №221. 
 
220. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про внесення 
змін до рішення дев’ятнадцятої сесії восьмого скликання Олександрівської 
селищної ради від 01 листопада 2021 року № 2600 «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Яровому А.Ф.» 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3875 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №222. 
 
221. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про внесення 
змін в рішення  п’ятнадцятої сесії восьмого скликання № 1336 від 30 липня 
2021 року «Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 
Тімошкіну Ю.В.» 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
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Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3876 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №223. 
 
222. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про внесення 
змін в рішення вісімнадцятої сесії восьмого скликання №2239 від 04 жовтня 
2021 року «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства Ігнатовій Н.Г.» 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3877 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №224. 
 
223. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про внесення 
змін в рішення двадцять першої сесії восьмого скликання №3098 від              
30 листопада 2021 року «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Щербині В.І.» 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3878 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №225. 
 
Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про визначення 
переліку земельних ділянок комунальної власності, право оренди яких 
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виставляється на земельні торги. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-12,  
«проти»-0,  
«утримались»-7, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №226. 
 
224. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про внесення 
змін до рішення Олександрівської селищної ради від 30 листопада 2021 року 
№2659 «Про проведення конкурсу на зайняття посади директора  
комунального некомерційного підприємства «Олександрівський центр 
первинної медико-санітарної допомоги» Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області». 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-15,  
«проти»-2,  
«утримались»-2, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3879 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №227. 
 
Селищний голова: переходимо до рогляду питань порядку денного різне. В 
кого будуть пропозиції?  

Виступив депутат Брайко В.В. від фракції «За майбутнє», який 
повідомив, що так як депутатський запит від фракції не було включено до 
порядку денного, враховуючи неодноразові звернення громадян та на 
виконання вимог частини 7 статті 42 Закону України «Про місцеве 
самоврядування», повторно звертаємося з проханням повідомити дату та 
місце проведення відкритої зустрічі селищного голови з жителями 
Олександрівської територіальної громади, на якій голова повинен 
прозвітувати про свою роботу  та прозвітувати перед радою про роботу 
виконавчих органів за 2021 рік. 

Депутат Безпечний С.М. запропонував дати протокольне доручення 
головному спеціалісту відділу юридичного забезпечення селищної ради 
Березенко І.О.: 
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1) провести аналіз:  
заяву громадянина Рак С.В., (який діє за довіреністю від громадян 

Саєнко І.К. та Саєнко В.К.) 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 ділянку частку (пай) на 
території села Цвітне та доданих до неї документів; 

заяву Просяник Я.В. про затвердження технічної документації із 
землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) у власність для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на земельну ділянку частку (пай) на 
території села Цвітне та доданих до неї документів; 

2) підготувати висновок, на ім’я Олександрівського селищного голови, 
про наявність у заявників законних прав претендувати на земельну частку 
(пай) за №0072 у схемі розподілу земельних часток (паїв) КСП                          
ім. Дзержинського. 

 
Протокольне доручення: 
 

1. Головному спеціалісту відділу юридичного забезпечення селищної 
ради Березенко І.О.: 

1) провести аналіз:  
заяву громадянина Рак С.В., (який діє за довіреністю від громадян 

Саєнко І.К. та Саєнко В.К.) 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 ділянку частку (пай) на 
території села Цвітне та доданих до неї документів; 

заяву Просяник Я.В. про затвердження технічної документації із 
землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) у власність для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на земельну ділянку частку (пай) на 
території села Цвітне та доданих до неї документів; 

2) підготувати висновок, на ім’я Олександрівського селищного голови, 
про наявність у заявників законних прав претендувати на земельну частку 
(пай) за №0072 у схемі розподілу земельних часток (паїв) КСП                          
ім. Дзержинського. Термін виконання – до 25 лютого 2022 року. 

 
 
 

Шановні депутати! 
 

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

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

скликання оголошую закритою. 
 
 

 
(Звучить Гімн України) 

 
 
 
 
Селищний голова                                                      Олександр БЕЗПЕЧНИЙ 
 


