
 
 
                                 
                                                          

 
                                

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

____________________________________________________________________ 

 
ПРОТОКОЛ  № 25 

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

 
від 28 січня 2022 року                                                                    смт Олександрівка 
           

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

 
Шановні депутати, шановні запрошені! 

 
На двадцять п’яту сесію Олександрівської селищної ради восьмого 

скликання прибули 21 депутат із  26 обраних (додаток № 1). 
Згідно з пунктом 12 статті 46 Закону України «Про місцеве 

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

( Звучить Гімн України ) 
 

У роботі двадцять п’ятої сесії селищної ради беруть участь: 
 
Антіпов Сергій Юрійович  Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету Олександрівської 
селищної ради  

Вітер Микола Михайлович  Начальник відділу земельних ресурсів та 
просторового планування 
Олександрівської селищної ради 

Скляренко Василь Іванович  Заступник селищного голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради  

Тараненко Олександр 
Олександрович  

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

Шевченко Сергій Петрович  Начальник відділу юридичного 
забезпечення Олександрівської селищної 
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ради  
Шията Валентина Іванівна Начальник фінансового відділу 

Олександрівської селищної ради 
 

      
Розпочнемо роботу сесії.  

Відповідно до розпорядження Олександрівського селищного голови від 
17 січня 2022 року № 07-осн (додається) «Про скликання двадцять п’ятої сесії 
Олександрівської селищної ради восьмого скликання», на розгляд засідання 
двадцять п’ятої сесії селищної ради восьмого скликання пропонується 
наступний  

Порядок денний: 
 

1.  Про внесення змін до рішення селищної ради від 17 грудня 
2021 року №3138 «Про бюджет Олександрівської селищної 
територіальної громади на 2022 рік». 

Шията В.І.  

2.  Про затвердження Положення про внутрішньо-фінансовий 
контроль та аудит використання коштів, інших активів 
виконавчими органами 
Олександрівської селищної ради та підприємствами, 
установами, 
організаціями, закладами комунальної власності 
Олександрівської 
селищної територіальної громади. 

Аннтіпов С.Ю.  

3.  Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за 
майно комунальної   власності Олександрівської селищної 
територіальної громади.  

Тараненко 
О.О.  

4.  Про затвердження плану роботи Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області на 
2022 рік.  

Половенко Т.І.  

5.  Про внесення змін до складу постійної комісії 
Олександрівської селищної ради з питань регламенту та 
депутатської діяльності, захисту та правопорядку.  

Половенко Т.І.  

6.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою  Балюк Ю.О.  

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

8.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою Бровіцькому В.В.  

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

10.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації 
із землеустрою Навроцькій Я.А.  

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

12.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для індивідуального дачного будівництва Навроцькому 

Вітер М.М.  
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Ю.В.  
13.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації 

із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для індивідуального дачного будівництва 
Навроцькій Л.М.  

Вітер М.М.  

14.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для індивідуального дачного будівництва Загинайку А.Г.  

Вітер М.М.  

15.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для індивідуального дачного будівництва Загинайко О.А.  

Вітер М.М.  

16.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для індивідуального дачного будівництва Навроцькій Я.А.  

Вітер М.М.  

17.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації 
із землеустрою Навроцькій Я.А.  

Вітер М.М.  

18.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації 
із землеустрою Загинайко О.А.  

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

20.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації 
із землеустрою Куралєсіній Ю.Ф.  

Вітер М.М.  

21.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою Уразовській К.М.  

Вітер М.М.  

22.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою Цимбалюку А.А.  

Вітер М.М.  

23.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою     Барбулу Д.А.  

Вітер М.М.  

24.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації 
із землеустрою Коліснику С.Г.  

Вітер М.М.  

25.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою у власність для ведення особистого 
селянського господарства Коліснику С.Г.  

Вітер М.М.  

26.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою у власність для ведення особистого 
селянського господарства Олефіренку І.І.  

Вітер М.М.  

27.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для ведення особистого селянського господарства Коненку 
В.В.  

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

30.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою Мільченко С.І.  

Вітер М.М.  

31.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою Мільченку В.В.  

Вітер М.М.  
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32.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою Мільченко О.В.  

Вітер М.М.  

33.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою Прокопенко О.В.  

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

35.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації 
із землеустрою Шевченку К.А.  

Вітер М.М.  

36.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою Собченку О.Г.  

Вітер М.М.  

37.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту  
землеустрою Жигунову Д.А.  

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

40.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації 
із землеустрою Носовій І.С.  

Вітер М.М.  

41.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації 
із землеустрою Куралєсіній Ю.Ф.  

Вітер М.М.  

42.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації 
із землеустрою Оношенку А.О.  

Вітер М.М.  

43.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації 
із землеустрою Штогрін О.Г.  

Вітер М.М.  

44.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації 
із землеустрою Славич А.В.  

Вітер М.М.  

45.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації 
із землеустрою Славич Г.А.  

Вітер М.М.  

46.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації 
із землеустрою Андрєєвій Т.В.  

Вітер М.М.  

47.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації 
із землеустрою Нетребі Н.В.  

Вітер М.М.  

48.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації 
із землеустрою Молозовенку С.С.  

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

50.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації 
із землеустрою Бутиріній К.А.  

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

54.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації 
із землеустрою Молодченко В.Г.  

Вітер М.М.  

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

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

60.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства учаснику АТО                         
Січкарю С.В.  

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

62.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства учаснику АТО                        
Лозовому І.О.  

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

70.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у Вітер М.М.  
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власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Волосяну В.Г.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

76.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Осіповій Я.Ю.  

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

78.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Кулиничу Я.Ю.  

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

86.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у Вітер М.М.  



7 
 

власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Зеленько Т.В.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

91.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Вознику С.П.  

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

102. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у Вітер М.М.  
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власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Терещенку К.І.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

107. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Парієнко Т.К.  

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

116. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства учаснику АТО Топору Є.О.  

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

124. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства учаснику АТО Дмитровій К.О.  

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

160. 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.  

161. 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.  

162. 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.  

163. 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.  

164. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських 

Вітер М.М.  
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будівель і споруд (присадибна ділянка) Ніколаєвій Т.С.  
165. 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.  

166. 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.  

167. 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.  

168. 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.  

169. 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.  

170. 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.  

171. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для індивідуального 
садівництва Осадчій Л.М.  

Вітер М.М.  

172. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для індивідуального 
садівництва Ясененко М.М.  

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  
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садівництва Возник О.В.  
179. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 

власність земельної ділянки для індивідуального 
садівництва Таранусі В.В.  

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

189. Про затвердження проекту землеустрою та передачу в 
оренду земельної ділянки для городництва Третецькій О.В.  

Вітер М.М.  

190. Про затвердження проекту землеустрою та передачу в 
оренду земельної ділянки для городництва Стусю М.Ю.  

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

203. Про затвердження проекту землеустрою та передачу 
земельної ділянки кадастровий номер: 
3520583000:02:000:0496 у постійне користування ДП 
«Олександрівське лісове господарство».  

Вітер М.М.  

204. Про затвердження проекту землеустрою та передачу 
земельної ділянки кадастровий номер: 
3520580500:02:000:0338 у постійне користування ДП 
«Олександрівське лісове господарство».  

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

206. 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.  

207. 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.  

208. 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.  

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

210. 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.  

211. 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.  

212. 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.  

Вітер М.М.  

213. 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.  

214. 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.  

215. 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.  

216. 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.  

217. 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.  

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

Вітер М.М.  
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натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та передачу у власність Черкас В.І.  

219. 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.  

220. 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.  

Вітер М.М.  

221. 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.  

222. 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.  

223. 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.  

224. 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.  

225. 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.  

226. 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.  

227. 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 Стусю І.М.  

228. 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.  

229. 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.  

Вітер М.М.  

230. 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.  

231. 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.  

232. 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.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  
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239. 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.  

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

Вітер М.М.  

241. 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.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

250. 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.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

253. 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. 

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

262. 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. 

263. 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. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 



20 
 

особистого селянського господарства Давиденку Ю.М.  
269. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Давидову Д.В.  

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

284. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок ДП «Олександрівське 

Вітер М.М. 
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лісове господарство».  
285. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Мельник Т.М. 

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

296. 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. 

297. 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. 

298. 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. 

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

Вітер М.М. 



22 
 

особистого селянського господарства учаснику АТО 
Седлецькому А.О.  

300. 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. 

301. 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. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 
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особистого селянського господарства Письменному В.А.  
315. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Письменній Л.Я.  

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

325. 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. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

332. 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. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

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

Вітер М.М. 

363. Про надання згоди щодо передачі земельної ділянки 
3520585000:02:0000:9001 в суборенду СФГ Довженка В.М.  

Вітер М.М. 

364. 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. 

365. 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. 

366. 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. 

367. 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. 

 
Голова лічильної комісії Брайко В.В. запропонував, в зв’язку з відсутністю 
секретаря лічильної комісії Олефіренко Л.І., обрати тимчасову лічильну комісію. 
Відповідно до протоколу №1 засідання тимчасової лічильної комісії 
Олександрівської селищної ради двадцять п’ятої сесії VIII скликання                    
28.01.2022 року обрали:  

головою лічильної комісії депутата Брайка В.В.;  
заступником голови лічильної комісії депутата Безпечного С.М.; 
секретарем лічильної комісії депутата Половенко Т.І. 

 
Депутат Кобилінський І.М. запропонував внести до порядку денного питання 
«Про встановлення пільги по сплаті земельного податку громадським 
організаціям української спілки ветеранів Афганістану (воїнів – 
інтернаціоналістів) на території Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області на 2022 рік». 
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Селищний голова Безпечний О.І. запропонував зняти з порядку денного питання 
№ 5.29 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою                       
Ковтун А.О.», № 27.9.11 «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Безпечній О.Ю.»,  № 27.9.12 «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                        
Тірпак Н.М.»,  № 27.11.2  «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Шпак С.О.», № 27.11.3 «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                      
Фощій П.О.», № 27.11.4 «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Закревській С.Г.» на підставі поданих заяв 
цими громадянами та зняти з порядку денного питання № 27.9.6 «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                  
Давидову Д.В.» в зв’язку з тим, що цей громадянин використав своє право на 
безоплатну передачу земельної ділянки йому у власність із державної або 
комунальної власності.  
 
Депутат Пісний О.І. запропонував внести до порядку денного питання «Про 
визначення переліку земельних ділянок комунальної власності, право оренди 
яких виставляється на земельні торги».  
 
Депутати від фракції ПП «За Майбутнє» Брайко В.В., Ковтун В.О. та  
Вербовська А.В. запропонували внести до порядку денного депутатський запит 
щодо надання інформації про дату та місце проведення відкритої зустрічі з 
жителями Олександрівської територіальної громади та звіту селищного голови 
про роботу за 2021 рік.  
  
Селищний голова: Ставлю на голосування затвердження порядку денного за 
основу. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Порядок денний прийнято за основу. 
Результати поіменного голосування у додатку №2. 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування пропозицію депутата                               
Кобилінського І.М. внести до порядку денного питання «Про встановлення 
пільги по сплаті земельного податку громадським організаціям української 



28 
 

спілки ветеранів Афганістану (воїнів – інтернаціоналістів) на території 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області на 2022 рік». Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Пропозицію прийнято. 
Результати поіменного голосування у додатку №3. 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування пропозицію селищного голови 
Безпечного О.І. зняти з порядку денного питання № 27.9.11 «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                         
Безпечній О.Ю.»,  № 27.9.12 «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Тірпак Н.М.»,  № 27.11.2  «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                         
Шпак С.О.», № 27.11.3 «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Фощій П.О.», № 27.11.4 «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Закревській С.Г.» на підставі поданих заяв цими громадянами та зняти з порядку 
денного питання № 27.9.6 «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Давидову Д.В.» в зв’язку з тим, що цей 
громадянин використав своє право на безоплатну передачу земельної ділянки 
йому із державної або комунальної власності. Лічильній комісії провести облік 
голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Пропозицію прийнято. 
Результати поіменного голосування у додатку №4. 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування пропозицію селищного голови 
Безпечного О.І. зняти з порядку денного питання № 5.29 «Про відмову у наданні 
дозволу на розроблення проекту землеустрою Ковтун А.О.». Лічильній комісії 
провести облік голосів. 
Депутат Ковтун Л.В. повідомила про конфлікт інтересів та не брала участі в 
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голосуванні.  
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Пропозицію прийнято. 
Результати поіменного голосування у додатку №4.1. 
 
Депутат Безпечний С.М. з’явився на засідання.  
 
Селищний голова: Ставлю на голосування пропозицію депутата Пісного О.І. 
внести до порядку денного питання «Про визначення переліку земельних 
ділянок комунальної власності, право оренди яких виставляється на земельні 
торги». Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Пропозицію прийнято. 
Результати поіменного голосування у додатку №5. 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування пропозицію депутатів  від фракції 
ПП «За Майбутнє» Брайко В.В., Ковтун В.О. та  Вербовська А.В. внести до 
порядку денного депутатський запит щодо надання інформації про дату та місце 
проведення відкритої зустрічі з жителями Олександрівської територіальної 
громади та звіту селищного голови про роботу за 2021 рік.  
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-10,  
«проти»-0,  
«утримались»-11, 
«не голосували»-1. 
Селищний голова не бере участі в голосуванні.  
Пропозицію не прийнято. 
Результати поіменного голосування у додатку №6. 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування затвердження порядку денного         
зі змінами в цілому. Лічильній комісії провести облік голосів.  
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
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В голосуванні бере участь селищний голова. 
Порядок денний прийнято зі змінами. 
Результати поіменного голосування у додатку №7. 
 
Переходимо до розгляду питань порядку денного. 
  
1. Селищний голова: Слово для розгляду наступного питання надається 
начальнику фінансового відділу  Олександрівської селищної ради Шияті 
Валентині Іванівні.  
Шията В.І.: Ознайомила з проєктом рішення про внесення змін до рішення 
селищної ради від 17 грудня 2021 року № 3138 «Про бюджет Олександрівської 
селищної територіальної громади на 2022 рік». 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення?  
Комісія з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності 
запропонувала внести зміни до проєкту рішення «Про внесення змін до рішення 
селищної ради від 17 грудня  2021 року № 3138 «Про бюджет Олександрівської 
селищної територіальної громади на 2021 рік», а саме видаткова частина 
бюджету збільшується на 2 535 652,24 грн, по спеціальному фонду збільшуються 
видатки на 2 535 652,24 грн, з них за рахунок залучення залишку коштів 
загального фонду по субвенції на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку в сумі 1 800 000 грн.  
 Вцілому збільшуються видатки спеціального фонду на суму            
2 535 652,24 грн, з них:  
 
 По головному розпоряднику коштів – відділу освіти: 

по КПКВК МБ 7363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» 
збільшуються видатки по спеціальному фонду на 2 435 652, 24 грн, з них на 
об’єкти: 
 капітальний ремонт приміщень Олександрівського закладу дошкільної 
освіти (ясла-садок) № 3 Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області по пров. Зелений, 8 в смт. Олександрівка. 
Коригування – 2 121 618, 24 грн;  
 капітальний ремонт Красносільського закладу дошкільної освіти (дитячий 
садок) Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області. 27326 с. Красносілля, вул. Нова, буд.12 (коригування) – 314 034, 00 грн.  
 

По головному розпоряднику коштів відділу містобудування, архітектури, 
житлово-комунального господарства та благоустрою:  

по КПКВК МБ 7363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» в 
сумі 100 000 грн, з них на об’єкт:  
 реконструкція мережі вуличного освітлення по вул. Л.Українки від                      
КТП – 211 с. Підлісне, Олександрівського району Кіровоградської області» 
100 000 грн. 
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 Крім цього, за рахунок перерозподілу вносяться зміни до видаткової 
частини бюджету, а саме:  
 по КПКВК МБ 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» збільшуються 
видатки загального фонду на 727 000 грн (оплата послуг), викласти додатки до 
рішення № 2; 3; 5; 6 в новій редакції та внести на чергову 25 сесію селищної 
ради восьмого скликання.  
 
Депутат Брайко В.В. запропонував викласти додатки додатки 1–6 в новій 
редакції.  
 
Селищний голова: Ставлю на голосування прийняття проєкту рішення за 
основу. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
За основу прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №8. 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування зміни, запропоновані комісією з 
питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності. Лічильній 
комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-4, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Пропозицію прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №9.  
 
Селищний голова: Ставлю на голосування пропозицію депутата Брайка В.В. 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Пропозицію прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №10. 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування прийняття проєкту рішення зі 
змінами в цілому . Лічильній комісії провести облік голосів. 
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Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3579/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №11. 
 
2. Селищний голова: Слово для розгляду наступного питання надається 
керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету Олександрівської 
селищної ради Антіпову Сергію Юрійовичу.  
Антіпов С.Ю.: Ознайомив з проєктом рішення про затвердження Положення 
про внутрішньо-фінансовий контроль та аудит використання коштів, інших 
активів виконавчими органами Олександрівської селищної ради та 
підприємствами, установами, організаціями, закладами комунальної власності 
Олександрівської селищної територіальної громади. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення?  Немає, ставлю на голосування 
прийняття проєкту рішення як рішення нашої сесії. Лічильній комісії провести 
облік голосів.  
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3580/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №12. 
 
3. Селищний голова: Слово для розгляду наступного питання надається 
начальнику відділу економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності 
Олександрівської селищної ради Тараненку Олександру Олександровичу.  
Тараненко О.О.: Ознайомив з проєктом рішення про затвердження Методики 
розрахунку орендної плати за майно комунальної   власності Олександрівської 
селищної територіальної громади. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення?  Немає, ставлю на голосування 
прийняття проєкту рішення як рішення нашої сесії. Лічильній комісії провести 
облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3581/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №13. 
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4. Селищний голова: Слово для розгляду наступних двох питань надається 
секретарю Олександрівської селищної ради Половенко Тетяні Іванівні.  
Половенко Т.І.: Ознайомила з проєктом рішення про затвердження плану 
роботи Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області на 2022 рік. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення?  Немає, ставлю на голосування 
прийняття проєкту рішення за основу. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-2, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3582/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №14. 
 
5. Половенко Т.І.: Ознайомила з проєктом рішення про внесення змін до 
складу постійної комісії Олександрівської селищної ради з питань регламенту та 
депутатської діяльності, захисту та правопорядку. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення?  Немає, ставлю на голосування 
прийняття проєкту рішення за основу. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3583/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №15. 
 
6. Селищний голова: Слово для розгляду наступних питань надається 
начальнику відділу земельних ресурсів та просторового планування 
Олександрівської селищної ради Вітру Миколі Михайловичу.  
Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у наданні 
дозволу на розроблення проекту землеустрою Балюк Ю.О. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-1, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3584/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №16. 
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7. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Федотову М.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування 
проєкт рішення за основу в цілому, як рішення нашої сесії. Лічильній комісії 
провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3585/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №17. 
 
8. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Бровіцькому 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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3586/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №18. 
 
9. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Навроцькому Ю.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3587/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №19. 
 
10. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Навроцькій Я.А. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
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Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3588/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №20. 
 
11. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Сірій 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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3589/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №21. 
 
12. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва 
Навроцькому Ю.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3590/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №22. 
 
13. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва 
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:  
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«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3591/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №23. 
 
14. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва 
Загинайку А.Г. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3592/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №24. 
 
15. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва 
Загинайко 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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3593/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №25. 
 
16. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва 
Навроцькій Я.А. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
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Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3594/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №26. 
 
17. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Навроцькій Я.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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3595/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №27. 
 
18. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Загинайко 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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3596/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №28. 
 
19. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Федорову П.Г. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
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В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3597/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №29. 
 
20. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою 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. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3598/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №30. 
 
21. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Уразовській К.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3599/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №31. 
 
22. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Цимбалюку А.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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3600/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №32. 
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23. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою  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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3601/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №33. 
 
24. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Коліснику 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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3602/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №34. 
 
25. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою у власність для ведення 
особистого селянського господарства Коліснику 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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3603/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №35. 
 
26. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою у власність для ведення 
особистого селянського господарства Олефіренку І.І. 
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Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3604/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №36. 
 
27. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Коненку 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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3605/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №37. 
 
28. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою 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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3606/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №38. 
 
29. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Цимбал Т.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
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Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3607/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №39. 
 
30. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Мільченко 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»- 22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3608/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №40. 
 
31. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Мільченку 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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3609/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №41. 
 
32. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Мільченко 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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
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В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3610/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №42. 
 
33. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Прокопенко 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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3611/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №43. 
 
34. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Шевченко К.А. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3612/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №44. 
 
35. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Собченку О.Г. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3613/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №45. 
 
36. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
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наданні дозволу на розроблення проекту  землеустрою Жигунову 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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3614/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №46. 
 
37. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Дорофеєву 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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3615/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №47. 
 
38. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Торбенку 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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3616/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №48. 
 
39. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Носовій І.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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3617/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №49. 
 
40. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою 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. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3618/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №50. 
 
41. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Оношенку 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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3619/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №51. 
 
42. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Штогрін О.Г. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
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Рішення прийнято. Рішення № 3620/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №52. 
 
 
43. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Славич 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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3621/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №53. 
 
44. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Славич Г.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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3622/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №54. 
 
45. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Андрєєвій 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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3623/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №55. 
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46. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Нетребі 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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3624/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №56. 
 
47. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою 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:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3625/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №57. 
 
48. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Молодченку Д.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3626/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №58. 
 
49. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Бутиріній К.А. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
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Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3627/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №59. 
 
50. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Мурчику 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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3628/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №60. 
 
51. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Цимбал Л.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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3629/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №61. 
 
52. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Гріцику 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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
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В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3630/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №62. 
 
53. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Молодченко 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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3631/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №63. 
 
Депутат Кобилінський І.М. покинув залу засідання. 
 
54. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Цимбалу 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»-16,  
«проти»-5,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №64. 
 
55. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Мамалату Д.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
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Рішення прийнято. Рішення № 3632/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №65. 
 
56. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Халявці Н.І. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3633/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №66. 
 
57. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Декаловій О.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3634/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №67. 
 
58. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Декалову.В.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3635/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №68. 
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59. 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 Січкарю 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»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-1, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3636/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №69. 
 
60. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Касапенко 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»-1, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3637/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №70. 
 
61. 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 Лозовому 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»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-1, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3638/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №71. 
 
Депутат Кобилінський І.М. повернувся в залу засідання. 
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62. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Георгієвій К.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3639/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №72. 
 
63. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Георгієвій 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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3670/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №73. 
 
64. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Романчі О.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»-4,  
«проти»-0,  
«утримались»-18, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №74. 
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65. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Осипенко Г.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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3641/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №75. 
 
66. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Криворог 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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3642/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №76. 
 
67. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Крикун 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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3643/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №77. 
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68. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Вихрист 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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3644/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №78. 
 
69. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Волосяну 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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3645/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №79. 
 
70. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Мустафаєвій 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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3646/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №80. 
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71. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Натяган Н.А. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3647/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №81. 
 
72. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Лисенку 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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3648/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №82. 
 
73. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Козлітіну 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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3649/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №83. 
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74. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Новохатній Ю.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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3650/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №84. 
 
75. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Осіповій Я.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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3651/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №85. 
 
76. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Чорноморець 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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3652/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №86. 
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77. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Кулиничу Я.Ю. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-1, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3653/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №87. 
 
78. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Маган Н.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-1, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3654/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №88. 
 
79. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Голинському В.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-1, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3655/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №89. 
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80. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Голинській Н.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-1, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3656/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №90. 
 
81. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Ковачу В.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-15,  
«проти»-1,  
«утримались»-6, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №91. 
 
82. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Максимовій 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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3657/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №92. 
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83. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Варову 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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3658/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №93. 
 
84. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Малетич 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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3659/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №94. 
 
85. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Зеленько 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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3660/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №95. 
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86. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Діхтярю Ю.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3661/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №96. 
 
87. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства 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»-22,  
«проти»-,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3662/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №97. 
 
88. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Правосудько 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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3663/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №98. 
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89. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Вознику А.П. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3664/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №99. 
 
Депутат Бурківська А.О. покинула залу засідання. 
 
90. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Вознику 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»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3665/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №100. 
 
91. 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 Суржику 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»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3666/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №101. 
 



61 
 

92. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Лалак Л.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3667/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №102. 
 
93. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Кравчук 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»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3668/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №103. 
 
94. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства 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»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3669/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №104. 
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95. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства 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»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3670/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №105. 
 
96. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Сікорському В.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3671/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №106. 
 
Депутат Бурківська А.О. повернулася в залу засідання.  
 
97. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Марфулі Р.В. та повідомив, що на дану 
земельну ділянку є ще один предендент – Кононенко Л.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-1, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3672/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №107. 
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98. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Кононенко 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»-3,  
«проти»-0,  
«утримались»-19, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №108. 
 
99. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Крушеніцькому 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. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3673/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №109. 
 
100. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Калініченку 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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3674/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №110. 
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101. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Терещенку К.І. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3675/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №111. 
 
102. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Голинському Р.А. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3676/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №112. 
 
103. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Рудому О.Д. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3677/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №113. 
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104. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Колісник 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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3678/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №114. 
 
105. 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.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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3679/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №115. 
 
106. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Парієнко Т.К. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3680/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №116. 
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107. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Орлик 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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3681/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №117. 
 
108. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Гутіній А.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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3682/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №118. 
 
109. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Коваленку 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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3683/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №119. 
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110. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Тішину Д.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3684/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №120. 
 
111. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Носовій К.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3685/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №121. 
 
112. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Пустовіту 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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3686/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №122. 
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113. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Порядьку 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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3687/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №123. 
 
114. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Меновщикову О.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»-9,  
«проти»-0,  
«утримались»-13, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №124. 
 
115. 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 Топору Є.О. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3688/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №125. 
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116. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Савченко 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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3689/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №126. 
 
117. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Савченку 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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3690/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №127. 
 
118. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Руденку 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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3691/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №128. 
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119. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Скрипнику 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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3692/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №129. 
 
120. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Цупренку 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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3693/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №130. 
 
121. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Штанці Л.О. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3694/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №131. 
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122. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства 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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3695/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №132. 
 
123. 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 Дмитровій 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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3696/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №133. 
 
124. 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 Дмитрову 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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3697/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №134. 
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125. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Жовтенко Г.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3698/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №135. 
 
126. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Тимченко Н.А. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3699/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №136. 
 
Селищний голова: 
 

Шановні депутати! 
 

Пропоную завершити роботу пленарного засідання двадцять п’ятої сесії 
восьмого скликання. Питання порядку денного, що залишилися не 
розглянутими, розглянути на наступному пленарному засіданні.   

 
Чи є бажаючі доповнити?  
В кого є зауваження до порядку ведення пленарного засідання сесії?  
Немає. 

 
 
 
Селищний голова                                                            Олександр БЕЗПЕЧНИЙ 
 


