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247.  Про затвердження проекту землеустрою та 

передачу у власність земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства 

Хлібійчуку М.В. 

25-3 04.02.2022 3702  

248.  Про затвердження проекту землеустрою та 

передачу у власність земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства             

Каракоць Д.А. 

25-3 04.02.2022 3703  

249.  Про затвердження проекту землеустрою та 

передачу у власність земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства                

Самохвал О.А. 

25-3 04.02.2022 3704  

250.  Про затвердження проекту землеустрою та 

передачу у власність земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства                   

Кусайко О.В. 

25-3 04.02.2022 3705  

251.   Про затвердження проекту землеустрою та 

передачу у власність земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства 

Полунічевій Н.Є. 

25-3 04.02.2022 3706  

252.  Про затвердження проекту землеустрою та 

передачу у власність земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства              

Конкіній В.Л. 

25-3 04.02.2022 3707  

253.  Про затвердження проекту землеустрою та 

передачу у власність земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства               

Коцареву М.О. 

25-3 04.02.2022 3708  

254.  Про затвердження проекту землеустрою та 

передачу у власність земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства 

Капелюшному О.М. 

25-3 04.02.2022 3709  

255.  Про затвердження проекту землеустрою та 

передачу у власність земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства 

Коркодєлу С.С. 

25-3 04.02.2022 3710  

256.  Про затвердження проекту землеустрою та 

передачу у власність земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства 

Мошуренко А.І. 

25-3 04.02.2022 3711  
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257.  Про затвердження проекту землеустрою та 

передачу у власність земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства                  

Натягану Г.І. 

25-3 04.02.2022 3712  

258.  Про затвердження проекту землеустрою та 

передачу у власність земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства 

Чорноморцю В.Г. 

25-3 04.02.2022 3713  

259.  Про затвердження проекту землеустрою та 

передачу у власність земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства 

Матірному В.А. 

25-3 04.02.2022 3714  

260.  Про затвердження проекту землеустрою та 

передачу у власність земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства                     

Лушпіган Л.В. 

25-3 04.02.2022 3715  

261.  Про затвердження проекту землеустрою та 

передачу у власність земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства                      

Король О.І. 

25-3 04.02.2022 3716  

262.  Про затвердження проекту землеустрою та 

передачу у власність земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства 

Рудницькій І.В. 

25-3 04.02.2022 3717  

263.  Про затвердження проекту землеустрою та 

передачу у власність земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства 

учаснику АТО Собку А.В. 

25-3 04.02.2022 3718  

264.  Про затвердження проекту землеустрою та 

передачу у власність земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства 

учаснику АТО Казєєву С.М. 

25-3 04.02.2022 3719  

265.   Про затвердження проекту землеустрою та 

передачу у власність земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства                 

Манько І.М. 

25-3 04.02.2022 3720  

266.  Про затвердження проекту землеустрою та 

передачу у власність земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства 

Бондаренку М.В. 

25-3 04.02.2022 3721  

267.  Про затвердження проекту землеустрою та 

передачу у власність земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства               

Копину Я.М. 

25-3 04.02.2022 3722  

268.  Про затвердження проекту землеустрою та 

передачу у власність земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства             

Остапчук О.П. 

25-3 04.02.2022 3723  

269.  Про затвердження проекту землеустрою та 25-3 04.02.2022 3724  
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передачу у власність земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства              

Судьіну А.М. 

270.  Про затвердження проекту землеустрою та 

передачу у власність земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства 

Брандальському Д.С. 

25-3 04.02.2022 3725  

271.  Про затвердження проекту землеустрою та 

передачу у власність земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства 

Мережаній Р.І. 

25-3 04.02.2022 3726  

272.  Про затвердження проекту землеустрою та 

передачу у власність земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства 

Щупаковському В.Г. 

25-3 04.02.2022 3727  

273.  Про затвердження проекту землеустрою та 

передачу у власність земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства                   

Ткаченко А.О. 

25-3 04.02.2022 3728  

274.  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. 

25-3 04.02.2022 3729  

275.  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. 

25-3 04.02.2022 3730  

276.  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. 

25-3 04.02.2022 3731  

277.  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. 

25-3 04.02.2022 3732  

278.  Про затвердження проекту землеустрою та 

передачу у власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) Ніколаєвій Т.С. 

25-3 04.02.2022 3733  

279.  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. 

25-3 04.02.2022 3734  
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280.  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. 

25-3 04.02.2022 3735  

281.  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. 

25-3 04.02.2022 3736  

282.  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. 

25-3 04.02.2022 3737  

283.  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. 

25-3 04.02.2022 3738  

284.  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. 

25-3 04.02.2022 3739  

285.  Про затвердження проекту землеустрою та 

передачу у власність земельної ділянки для 

індивідуального садівництва Осадчій Л.М. 

25-3 04.02.2022 3740  

286.  Про затвердження проекту землеустрою та 

передачу у власність земельної ділянки для 

індивідуального садівництва Ясененко М.М. 

25-3 04.02.2022 3741  

287.  Про затвердження проекту землеустрою та 

передачу у власність земельної ділянки для 

індивідуального садівництва Ясененку М.Г. 

25-3 04.02.2022 3742  

288.  Про затвердження проекту землеустрою та 

передачу у власність земельної ділянки для 

індивідуального садівництва Шишці О.О. 

25-3 04.02.2022 3743  

289.  Про затвердження проекту землеустрою та 

передачу у власність земельної ділянки для 

індивідуального садівництва Каракоць А.М. 

25-3 04.02.2022 3744  

290.  Про затвердження проекту землеустрою та 

передачу у власність земельної ділянки для 

індивідуального садівництва Каракоць Г.М. 

25-3 04.02.2022 3745  

291.  Про затвердження проекту землеустрою та 

передачу у власність земельної ділянки для 

індивідуального садівництва Платоновій Р.О. 

25-3 04.02.2022 3746  

292.  Про затвердження проекту землеустрою та 

передачу у власність земельної ділянки для 

індивідуального садівництва Возник О.В. 

25-3 04.02.2022 3747  
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293.  Про затвердження проекту землеустрою та 

передачу у власність земельної ділянки для 

індивідуального садівництва Таранусі В.В. 

25-3 04.02.2022 3748  

294.  Про затвердження проекту землеустрою та 

передачу у власність земельної ділянки для 

індивідуального садівництва Ткаченко А.О. 

25-3 04.02.2022 3749  

295.  Про затвердження проекту землеустрою та 

передачу в оренду земельної ділянки для 

городництва Дубівці С.С. 

25-3 04.02.2022 3750  

296.  Про затвердження проекту землеустрою та 

передачу в оренду земельної ділянки для 

городництва Стусь В.М. 

25-3 04.02.2022 3751  

297.  Про затвердження проекту землеустрою та 

передачу в оренду земельної ділянки для 

городництва Бублію В.П. 

25-3 04.02.2022 3752  

298.  Про затвердження проекту землеустрою та 

передачу в оренду земельної ділянки для 

городництва Чорноморцю О.В. 

25-3 04.02.2022 3753  

299.  Про затвердження проекту землеустрою та 

передачу в оренду земельної ділянки для 

городництва Ніколаєвій Т.С. 

25-3 04.02.2022 3754  

300.  Про затвердження проекту землеустрою та 

передачу в оренду земельної ділянки для 

городництва Атамась М.С. 

25-3 04.02.2022 3755  

301.  Про затвердження проекту землеустрою та 

передачу в оренду земельної ділянки для 

городництва Вєхтєву В.В. 

25-3 04.02.2022 3756  

302.  Про затвердження проекту землеустрою та 

передачу в оренду земельної ділянки для 

городництва Махиньку О.В. 

25-3 04.02.2022 3757  

303.  Про затвердження проекту землеустрою та 

передачу в оренду земельної ділянки для 

городництва Третецькій О.В. 

25-3 04.02.2022 3758  

304.  Про затвердження проекту землеустрою та 

передачу в оренду земельної ділянки для 

городництва Стусю М.Ю. 

25-3 04.02.2022 3759  

305.  Про затвердження проекту землеустрою та 

передачу в оренду земельної ділянки для 

городництва Ніколаєву М.М. 

25-3 04.02.2022 3760  

306.  Про затвердження проекту землеустрою та 

передачу в оренду земельної ділянки для 

городництва Третецькому В.В. 

25-3 04.02.2022 3761  

307.  Про затвердження проекту землеустрою та 

передачу в оренду земельної ділянки для 

городництва Шпак О.М. 

25-3 04.02.2022 3762  

308.  Про затвердження проекту землеустрою та 

передачу в оренду земельної ділянки для 

городництва Мільченку В.С. 

25-3 04.02.2022 3763  

309.  Про затвердження проекту землеустрою та 25-3 04.02.2022 3764  
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передачу у власність земельної ділянки для 

будівництва індивідуального гаражу Головкіну 

С.Є. 

310.  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. 

25-3 04.02.2022 3765  

311.  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. 

25-3 04.02.2022 3766  

312.  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. 

25-3 04.02.2022 3767  

313.  Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) та передачу у власність Куценко Л.І. 

25-3 04.02.2022 3768  

314.  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. 

25-3 04.02.2022 3769  

315.  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. 

25-3 04.02.2022 3770  

316.  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 

25-3 04.02.2022 3771  
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(присадибна ділянка) та передачу у власність 

Норенко Н.Г. 

317.  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. 

25-3 04.02.2022 3772  

318.  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. 

25-3 04.02.2022 3773  

319.  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. 

25-3 04.02.2022 3774  

320.  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. 

25-3 04.02.2022 3775  

321.  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. 

25-3 04.02.2022 3776  

322.  Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) та передачу у власність 

Черкас В.І. 

25-3 04.02.2022 3777  

323.  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 

25-3 04.02.2022 3778  
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(присадибна ділянка) та передачу у спільну 

сумісну власність                   Жежелю Я.Г та 

Жежель Л.К. 

324.  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. 

25-3 04.02.2022 3779  

325.  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. 

25-3 04.02.2022 3780  

326.  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. 

25-3 04.02.2022 3781  

327.  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. 

25-3 04.02.2022 3782  

328.  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. 

25-3 04.02.2022 3783  

329.  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. 

25-3 04.02.2022 3784  

330.  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 

25-3 04.02.2022 3785  
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Н.К. 

331.  Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) та передачу у власність 

Стусю І.М. 

25-3 04.02.2022 3786  

332.   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. 

25-3 04.02.2022 3787  

333.  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. 

25-3 04.02.2022 3788  

334.  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. 

25-3 04.02.2022 3789  

335.  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. 

25-3 04.02.2022 3790  

336.  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. 

25-3 04.02.2022 3791  

337.  Про затвердження технічної документації із 

землеустрою та передачу у власність земельної 

ділянки для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва  

Горбачовій В.К. 

25-3 04.02.2022 3792  

338.   Про затвердження технічної документації із 25-3 04.02.2022 3793  
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землеустрою та передачу у власність земельної 

ділянки для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва Правді 

М.В. 

339.  Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для будівництва індивідуального 

гаражу Бурківському К.А. 

25-3 04.02.2022 3794  

340.  Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для будівництва індивідуального 

гаражу Гречаному А.С. 

25-3 04.02.2022 3795  

341.  Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для будівництва індивідуального 

гаражу Щелконогову Б.В. 

25-3 04.02.2022 3796  

342.  Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення індивідуального 

садівництва Бокало Н.В. 

25-3 04.02.2022 3797  

343.  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. 

25-3 04.02.2022 3798  

344.  Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення особистого селянського 

господарства Капелюшній Т.Ф. 

25-3 04.02.2022 3799  

345.  Про надання дозволу та відмову в наданні 

дозволу громадянам на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок в межах селища міського типу 

Єлизаветградка. 

25-3 04.02.2022 3800  

346.  Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення індивідуального 

садівництва Гаркуші В.І. 

25-3 04.02.2022 3801  

347.  Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення особистого селянського 

господарства Письменній Л.В. 

25-3 04.02.2022 3802  

348.  Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення індивідуального 

садівництва Ткаченко В.М. 

25-3 04.02.2022 3803  

349.  Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення індивідуального 

25-3 04.02.2022 3804  



11 

 

садівництва Кривенку С.І. 

350.  Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення особистого селянського 

господарства Півтораку В.М. 

25-3 04.02.2022 3805  

351.  Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення особистого селянського 

господарства Каракуленку О.П. 

25-3 04.02.2022 3806  

352.  Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення особистого селянського 

господарства Кривенку С.І. 

25-3 04.02.2022 3807  

353.  Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення особистого селянського 

господарства Деречі С.І. 

25-3 04.02.2022 3808  

354.  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. 

25-3 04.02.2022 3809  

355.  Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення особистого селянського 

господарства Гарбару О.С. 

25-3 04.02.2022 3810  

356.  Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення особистого селянського 

господарства Слободяну Ю.С. 

25-3 04.02.2022 3811  

357.  Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність в оренду для городництва                  

Мельник О.І. 

25-3 04.02.2022 3812  

358.  Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення особистого селянського 

господарства Пузирей Л.Л. 

25-3 04.02.2022 3813  

359.  Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення особистого селянського 

господарства Козачку І.М. 

25-3 04.02.2022 3814  

360.  Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення особистого селянського 

господарства Чулей О.І. 

25-3 04.02.2022 3815  

361.  Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
25-3 04.02.2022 3816  
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у власність для ведення особистого селянського 

господарства Болотенюк В.М. 

 

362.  Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення особистого селянського 

господарства Дахно Л.О. 

25-3 04.02.2022 3817  

363.  Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення особистого селянського 

господарства Маган В.С. 

25-3 04.02.2022 3818  

364.  Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення особистого селянського 

господарства Зосименку Ю.І. 

25-3 04.02.2022 3819  

365.  Про надання дозволу на розробку робочого 

проекту землеустрою щодо зняття, перенесення 

та тимчасового зберігання родючого шару 

грунту земельної ділянки ТОВ «Персей Піві». 

25-3 04.02.2022 3820  

366.  Про надання дозволу на розробку робочого 

проекту землеустрою щодо зняття, перенесення 

та тимчасового зберігання родючого шару 

грунту земельної ділянки ТОВ «Цефей Солар». 

25-3 04.02.2022 3821  

367.  Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення особистого селянського 

господарства Вараниці С.І. 

25-3 04.02.2022 3822  

368.  Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення особистого селянського 

господарства Скороходу С.В. 

25-3 04.02.2022 3823  

369.  Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення особистого селянського 

господарства Хохловій Н.В. 

25-3 04.02.2022 3824  

370.  Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення особистого селянського 

господарства Безпальку О.М. 

25-3 04.02.2022 3825  

371.  Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення особистого селянського 

господарства Хохлову В.В. 

25-3 04.02.2022 3826  

372.  Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення особистого селянського 

господарства Пересуньку І.М. 

25-3 04.02.2022 3827  

373.  Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення особистого селянського 

25-3 04.02.2022 3828  
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господарства Громадській С.Г. 

374.  Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення особистого селянського 

господарства Дробот О.П. 

25-3 04.02.2022 3829  

375.  Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення особистого селянського 

господарства Надіровій А.І. 

25-3 04.02.2022 3830  

376.  Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення особистого селянського 

господарства Нечитайло А.В. 

25-3 04.02.2022 3831  

377.  Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення особистого селянського 

господарства Гутнику О.В. 

25-3 04.02.2022 3832  

378.  Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення особистого селянського 

господарства Кигиму О.С. 

25-3 04.02.2022 3833  

379.  Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення особистого селянського 

господарства Вихрист Л.В. 

25-3 04.02.2022 3834  

380.  Про надання дозволу та відмову в наданні 

дозволу громадянам на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок в межах села Красносілка. 

25-3 04.02.2022 3835  

381.  Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення особистого селянського 

господарства Мельник Т.М. 

25-3 04.02.2022 3836  

382.  Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення особистого селянського 

господарства Марченко Н.С. 

25-3 04.02.2022 3837  

383.  Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення особистого селянського 

господарства Добродняк В.М. 

25-3 04.02.2022 3838  

384.  Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення особистого селянського 

господарства Шпак О.М. 

25-3 04.02.2022 3839  

385.  Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення особистого селянського 

господарства Олексієнко А.С. 

25-3 04.02.2022 3840  
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386.  Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення особистого селянського 

господарства Пасіці І.О. 

25-3 04.02.2022 3841  

387.  Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення особистого селянського 

господарства Савченко Ю.Ю. 

25-3 04.02.2022 3842  

388.  Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення особистого селянського 

господарства Фундовній В.М. 

25-3 04.02.2022 3843  

389.  Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення особистого селянського 

господарства Самойленко О.М. 

25-3 04.02.2022 3844  

390.  Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення особистого селянського 

господарства Притуліну О.А. 

25-3 04.02.2022 3845  

391.  Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення особистого селянського 

господарства Черевашку В.О. 

25-3 04.02.2022 3846  

392.  Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення особистого селянського 

господарства Голінській О.С. 

25-3 04.02.2022 3847  

393.  Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення особистого селянського 

господарства Голинській Н.Я. 

25-3 04.02.2022 3848  

394.  Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення особистого селянського 

господарства Марченко В.М. 

25-3 04.02.2022 3849  

395.  Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність в оренду для городництва                   

Савенко Л.П. 

25-3 04.02.2022 3850  

396.  Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність в оренду для городництва                  

Савенку М.Х. 

25-3 04.02.2022 3851  

397.  Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення особистого селянського 

господарства Волковій О.М. 

25-3 04.02.2022 3852  

398.  Про надання дозволу на розроблення проекту 25-3 04.02.2022 3853  
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землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність в оренду для сінокосіння         

Зеленському В.П. 

399.  Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення особистого селянського 

господарства Зеленському П.П. 

25-3 04.02.2022 3854  

400.  Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення особистого селянського 

господарства Замулі Н.В. 

25-3 04.02.2022 3855  

401.  Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення особистого селянського 

господарства Джоган Ю.М. 

25-3 04.02.2022 3856  

402.  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. 

25-3 04.02.2022 3857  

403.  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» 

25-3 04.02.2022 3858  

404.  Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

в оренду для городництва Потоцькій А.В. 

25-3 04.02.2022 3859  

405.  Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність в оренду для городництва                 

Петренку П.М. 

25-3 04.02.2022 3860  

406.  Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

в оренду для городництва Сторчаку В.В. 

25-3 04.02.2022 3861  

407.  Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

в оренду для сінокосіння і випасання худоби 

Чернявській Н.В. 

25-3 04.02.2022 3862  

408.  Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення особистого селянського 

господарства Погрібній Л.Г. 

25-3 04.02.2022 3863  

409.  Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення особистого селянського 

господарства Барбулу Д.А. 

25-3 04.02.2022 3864  
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410.  Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення особистого селянського 

господарства Дуднику О.В. 

25-3 04.02.2022 3865  

411.  Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення особистого селянського 

господарства Шельгорн М.С. 

25-3 04.02.2022 3866  

412.  Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення особистого селянського 

господарства Шельгорн Є.М. 

25-3 04.02.2022 3867  

413.  Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення особистого селянського 

господарства Пугач Т.В. 

25-3 04.02.2022 3868  

414.  Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення особистого селянського 

господарства Долгушеву В.О. 

25-3 04.02.2022 3869  

415.  Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення особистого селянського 

господарства Донець Н.О. 

25-3 04.02.2022 3870  

416.  Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення особистого селянського 

господарства Савельєвій К.О. 

25-3 04.02.2022 3871  

417.  Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення особистого селянського 

господарства Рассказовій М.В. 

25-3 04.02.2022 3872  

418.  Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення особистого селянського 

господарства Безкровній Н.О. 

25-3 04.02.2022 3873  

419.  Про надання згоди щодо передачі земельної 

ділянки 3520585000:02:0000:9001 в суборенду 

СФГ Довженка В.М. 

25-3 04.02.2022 3874  

420.  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.». 

25-3 04.02.2022 3875  

421.  Про внесення змін в рішення  п’ятнадцятої сесії 

восьмого скликання № 1336 від 30 липня 2021 
25-3 04.02.2022 3876  
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року «Про затвердження проекту землеустрою 

та передачу у власність земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства 

Тімошкіну Ю.В.». 

422.  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.». 

25-3 04.02.2022 3877  

423.  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.». 

25-3 04.02.2022 3878  

424.  Про внесення змін до рішення Олександрівської 

селищної ради від 30 листопада 2021 року 

№2659 «Про проведення конкурсу на зайняття 

посади директора  комунального 

некомерційного підприємства 

«Олександрівський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Олександрівської 

селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області». 

25-3 04.02.2022 3879  

 


