
Чупахівська селищна рада
Охтирського району Сумської області

                                                  Восьме скликання
                                                        Десята  сесія

ПРОТОКОЛ
Десята сесія селищної ради

від 20.08.2021 року

                                                                                                     на              аркушах



ПРОТОКОЛ
Восьме скликання

                                                          Десята  сесія

20.08.2021                                                                         смт  Чупахівка                     
Обрано депутатів -22
Присутні на сесії – 20 депутатів ( список присутніх депутатів додається)
          Розпочинає сесію селищний голова Олександр Кужель, який ознайомив 
присутніх з порядком денним десятої сесії.

1.Про внесення змін до рішення п’ятої сесії восьмого скликання Чупахівської
селищної  ради  від  28.12.2020  року  «Про  бюджет  Чупахівської  селищної
територіальної громади на 2021 рік»

2.Про  прийняття  субвенції  з  місцевого  бюджету  на  забезпечення  якісної,
сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

3.Про  прийняття  субвенції  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

4.Про прогноз бюджету Чупахівської селищної територіальної громади на 2022-
2024 роки

5.  Про  затвердження  проєктно-кошторисної  документації  на  об’єкт
будівництва:  Капітальний  ремонт  приміщення  Чупахівської  амбулаторії
загальної  практики  сімейної  медицини  Комунального  некомерційного
підприємства  «Центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»  Чупахівської
селищної ради за адресою: вул. Воздвиженська, будинок 23,
смт Чупахівка, Охтирський район, Сумська область, 42722

ДОПОВІДАЄ: Анна Касьяненко  - начальник фінансового відділу.

6. Про внесення змін до структури та загальної чисельності, штатного розпису
виконавчого комітету Чупахівської селищної ради  Охтирського
району Сумської області

ДОПОВІДАЄ:  Павло  Чуб  -  начальник   відділу  організаційно  –  кадрової,
загальної роботи, документообігу, зв’язків з громадськістю  та  юридичного
забезпечення 



7. Про внесення змін до програми розвитку  «Освіта  Чупахівської  селищної
ради Охтирського району Сумської області в 2019- 2022 роках»

8.Про виділення коштів на придбання шкільної та  спортивної форми дітям-
сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.
 
9.Про введення посади до штатного розпису Чупахівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської
області  

ДОПОВІДАЄ: Олена Бекірова – в. о.  начальника відділу освіти,  молоді та
спорту.

10.Про виплату компенсації фізичним особам, які надають послуги з догляду
на непрофесійній основі  в 2021 році.
ДОПОВІДАЄ: Світлана Журавель - начальник відділу соціального захисту 
населення.

11.  Про  реєстрацію  земельних  ділянок  в  комунальну  власність  Чупахвської
селищної ради Охтирського району Сумської області 
12. Про охорону спадкового майна та управління спадщиною

13.  Про  затвердження  технічної  документації   із  землеустрою  щодо  поділу
земельної  ділянки  комунальної  власності  кадастровий  номер
5920386300:01:003:0062
14.  Про  затвердження  технічної  документації   із  землеустрою  щодо  поділу
земельної  ділянки  комунальної  власності  кадастровий  номер
5920386300:01:001:6130

15.  Про  затвердження  технічної  документації   із  землеустрою  щодо  поділу
земельної ділянки комунальної власності кадастровий номер 
5920355500:01:001:5498

16.  Про  затвердження  технічної  документації   із  землеустрою  щодо  поділу
земельної  ділянки  комунальної  власності  кадастровий  номер
5920355500:01:003:0298

17. Про поділ земельних ділянок комунальної власності

18. Про поділ земельних ділянок комунальної власності

19. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
в оренду для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

20. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
в оренду для іншого сільськогосподарського призначення. 



21. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Івановій  Олені  Іванівні  для  ведення  особистого
селянського господарства

22. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Білковській  Олені  Володимирівні  для  ведення
особистого селянського господарства

23. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянці Білковській Маргириті Сергіївні для ведення особистого
селянського господарства

24. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Порубай  Світлані  Володимирівні  для  ведення
особистого селянського господарства

25. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Іванову  Олександру  Миколайовичу  для  ведення
особистого селянського господарства

26. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Хижняку  Олександру  Григоровичу  для  ведення
особистого селянського господарства

27. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Гончар  Тетяні  Василівні  для  ведення  особистого
селянського господарства

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

29. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Хоменко  Оксані  Вікторівні  для  ведення  особистого
селянського господарства

30. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Зіненко  Катерині  Іванівні  для  ведення  особистого
селянського господарства

31. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Пасльон  Таліні  Миколаївні  для  ведення  особистого
селянського господарства



32. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянину Пасльону Ігорю Івановичу для ведення особистого 
селянського господарства 

33. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянину Потапенку Богдану Павловичу для ведення 
особистого селянського господарства

34. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Теличко  Василю  Миколайовичу  для  ведення
особистого селянського господарства

35. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Потапенку  Миколі  Васильовичу  для  ведення
особистого селянського господарства

36. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянці Олійник Наталії Володимирівні для ведення особистого
селянського господарства

37. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Бублик  Ірині  Василівні  для  ведення  особистого
селянського господарства

38. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Мартишку  Сергію  Миколайовичу  для  ведення
особистого селянського господарства

39. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Заікіній  Оксані  Іванівні  для  ведення  особистого
селянського господарства

40. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Заікіну  Олегу  Івановичу  для  ведення  особистого
селянського господарства

41. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Кабан  Анжелі  Іванівні  для  ведення  особистого
селянського господарства 

42. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянину Кабану Леоніду Сергійовичу для ведення особистого
селянського господарства 

43. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Хоменко  Ніні  Василівні  для  ведення  особистого
селянського господарства 



44. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Луцик  Олені  Петрівні  для  ведення  особистого
селянського господарства

45. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянці Харченко Валентині Петрівні для ведення особистого
селянського господарства

46. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянину Ляшенко Сергію Івановичу для ведення особистого
селянського господарства

47. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Ляшенко  Світлані  Павлівні  для  ведення  особистого
селянського господарства

48. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність  громадянці  Сидоренко Тетяні  Дмитрівні  для ведення особистого
селянського господарства

49. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Проценко  Світлані  Олександрівні  для  ведення
особистого селянського господарства

50. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянці Задорожній Ілоні Анатоліївні для ведення особистого
селянського господарства

51. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянці Задорожній Ніні Олександрівні для ведення особистого
селянського господарства

52. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянці Журавель Валентині Сергіївні для ведення особистого
селянського господарства

53. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Ромась  Тетяні  Григорівні  для  ведення  особистого
селянського господарства

54. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянину Ромасю Миколі Федоровичу для ведення особистого
селянського господарства 



55. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянину Гуцову Василю Григоровичу для ведення особистого
селянського господарства

56. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Божку  Олександру  Григоровичу  для  ведення
особистого селянського господарства

57. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Божко  Ользі  Михайлівні  для  ведення  особистого
селянського господарства 

58. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянці Кривобок Тетяні Володимирівні для ведення особистого
селянського господарства

59. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Кривобоку  Івану  Олександровичу  для  ведення
особистого селянського господарства

60. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянці Демиденко Наталії Федорівні для ведення особистого
селянського господарства

61. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Пахоті  Надії  Федорівні  для  ведення  особистого
селянського господарства

62. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Гончар  Наталії  Федорівні  для  ведення  особистого
селянського господарства

63. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянці Григоренко Марії Тимофіївні для ведення особистого
селянського господарства

64. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Петренко  Ользі  Петрівні  для  ведення  особистого
селянського господарства

65. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянці  Невдачиній Олені Леонідівні для ведення особистого
селянського господарства

66. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Невдачиній  Аліні  Романівні  для  ведення  особистого
селянського господарства



67. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Чаловій  Марині  Миколаївні  для  ведення  особистого
селянського господарства

68. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Божку  Ігорю  Сергійовичу  для  ведення  особистого
селянського господарства

69. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Кузьменку  Олександру  Васильовичу  для  ведення
особистого селянського господарства

70.  Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення   земельної
ділянки  у  власність  громадянці   Біденко  Валентині   Іванівні   для  ведення
особистого селянського господарства

71.  Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення   земельної
ділянки  у  власність  громадянці   Алієвій   Євдокії   Іванівні   для  ведення
особистого селянського господарства

72.  Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення   земельної
ділянки у власність громадянину  Совало Леоніду  Васильовичу для ведення
особистого селянського господарства

73.  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості) гр.
Голод Надії Єфимівні у власність для будівництва і обслуговування житлового
будинку,  господарських будівель і споруд

74.  Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення   земельної
ділянки у власність громадянину  Терещенку Віктору Івановичу для ведення
особистого селянського господарства

75.  Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення   земельної
ділянки  у  власність  громадянці   Бідоленко  Олені  Григорівні  для  ведення
особистого селянського господарства 

76.  Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення   земельної
ділянки  у  власність  громадянці   Яровій  Антоніні  Петрівні  для  ведення
особистого селянського господарства

77.  Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення   земельної
ділянки у власність громадянину  Гуцову Анатолію Вікторовичу для ведення
особистого селянського господарства



78.  Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення   земельної
ділянки  у  власність  громадянину   Мальченку  Івану  Івановичу  для  ведення
особистого селянського господарства

79.  Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення   земельної
ділянки у власність громадянину  Ланчаку Івану Володимировичу для ведення
особистого селянського господарства

80.  Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення   земельної
ділянки у власність громадянину Горяйстову Олександру Миколайовичу для
ведення особистого селянського господарства 

81. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Харченко  Ірині  Вікторівні  для  ведення  особистого
селянського господарства

82. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Головко  Олені   Вікторівні  для  ведення  особистого
селянського господарства

83. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність  громадянці  Міщенко Катерині  Сергіївні  для  ведення  особистого
селянського господарства

84. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Бережній  Ганні  Петрівні  для  ведення  особистого
селянського господарства

85. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Манжай  Надії  Іванівні  для  ведення  особистого
селянського господарства

86. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянину Іщенку Сергію Миколайовичу для ведення особистого
селянського господарства

87. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Гончар  Ніні  Анатоліївні  для  ведення  особистого
селянського господарства

88.  Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення   земельної
ділянки  у  власність  громадянину   Шапошнику  Віктору   Михайловичу  для
ведення особистого селянського господарства

89.  Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення   земельної
ділянки у власність громадянину  Гейку Максиму Олексійовичу для ведення
особистого селянського господарства



90.  Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення   земельної
ділянки у власність громадянину  Боровенському Івану Павловичу для ведення
особистого селянського господарства

91.  Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення   земельної
ділянки  у  власність  громадянину   Єременку  Ігорю  Івановичу  для  ведення
особистого селянського господарства

92. Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення   земельної
ділянки у власність громадянину  Довгополу Ігорю Анатолійовичу для ведення
особистого селянського господарства 

93.  Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення   земельної
ділянки у власність громадянину  Горобцю Руслану Юрійовичу для ведення
особистого селянського господарства

94.  Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення   земельної
ділянки  у  власність  громадянину   Кужелю  Олександру  Миколайовичу  для
ведення особистого селянського господарства

95.  Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення   земельної
ділянки у  власність  громадянину  Лихману Юрію Григоровичу  для  ведення
особистого селянського господарства

96.  Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення   земельної
ділянки у власність громадянину Ланчаку Юрію Миколайовичу для ведення
особистого селянського господарства

97.  Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення   земельної
ділянки  у  власність  громадянину   Бабіну  Віктору  Вікторовичу  для  ведення
особистого селянського господарства

98.  Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення   земельної
ділянки  у  власність  громадянці  Бекіровій  Олені  Русланівні  для  ведення
особистого селянського господарства

99.  Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення   земельної
ділянки  у  власність  громадянці  Мороз  Світлані  Миколаївні  для  ведення
особистого селянського господарства

100.  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  громадянці  Кривобок  Іраїді  Олексіївні  для  ведення
особистого селянського господарства



101.  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність громадянину Кривобоку Івану Миколайовичу  для ведення
особистого селянського господарства

102.  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  громадянину  –  учаснику  АТО  Кривобоку  Андрію
Миколайовичу  для ведення особистого селянського господарства

103.  Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення   земельної
ділянки  у  власність  громадянину  Усенку  Станіславу  Миколайовичу  для
ведення особистого селянського господарства

 104.Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення   земельної
ділянки  у  власність  громадянці  Чихладзе  Валентині  Василівні  для  ведення
особистого селянського господарства

105.   Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення   земельної
ділянки  у  власність  громадянці  Боровенській  Валентині  Миколаївні  для
ведення особистого селянського господарства

106.  Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення   земельної
ділянки  у  власність  громадянці  Чуб  Олені  Володимирівні  для  ведення
особистого селянського господарства

107.  Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення   земельної
ділянки у власність громадянину Володіну Олексію Григоровичу для ведення
особистого селянського господарства

108. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці Глебовій Яні Михайлівні для ведення
особистого селянського господарства
 
109. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Шмакову Олексію Леонідовичу для ведення
особистого селянського господарства

110. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці Олещенко Лілії Сергіївні для ведення
особистого селянського господарства
 
111. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці Шульзі Любові Іванівні для ведення
особистого селянського господарства 

112. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянці  Іваховій  Світлані  Сергіївні  для
ведення особистого селянського господарства 



113. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки у  власність  громадянці  Боровенській  Ганні  Вадимівні  для
ведення особистого селянського господарства 

114. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  гр.  Ольховику  Олегу  Володимировичу  для
ведення особистого селянського господарства 

115. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Невдачиній Марині Миколаївні для ведення
особистого селянського господарства 

116. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  гр.  Зорич  Галині  Миколаївні  для  ведення
особистого селянського господарства 

117. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці Кужель Валентині Яківні для ведення
особистого селянського господарства 

118. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці Лимарь Діні Георгіївні для ведення
особистого селянського господарства 

119. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці Тертичній Тетяні Володимирівні  для
ведення особистого селянського господарства 

120. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці  Боровенській Людмилі  Миколаївні
для ведення особистого селянського господарства 

121. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянину Волкову Сергію Олексійовичу для
ведення особистого селянського господарства 

122.  Про  надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянину  Ральцеву  Сергію  Анатолійовичу
для ведення особистого селянського господарства 

123. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянину Хижняку Сергію Володимировичу
для ведення особистого селянського господарства 



124. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки у власність громадянину Івахову Миколі  Вікторовичу для
ведення особистого селянського господарства 

125. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Гавриловій Тетяні Володимирівні для ведення
особистого селянського господарства 

126. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  гр.  Гиркіній  Олені  Олексіївні  для  ведення
особистого селянського господарства 

127. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянину  Боровенському  Олександру
Павловичу для ведення особистого селянського господарства
 
128. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянину Яризьку Ігорю Анатолійовичу для
ведення особистого селянського господарства 

129. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянину Горбатенку Сергію Петровичу для
ведення особистого селянського господарства 

130. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  гр.  Ашуровій  Галині  Генадіївні  для  ведення
особистого селянського господарства 

131. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  гр.  Хижняк  Марії  Матвіївні  для  ведення
особистого селянського господарства

132. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянину  Бойку  Віталію  Дмитровичу  для
ведення особистого селянського господарства

133. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  гр.  Олтян  Любові  Миколаївні  для  ведення
особистого селянського господарства 

134.  Про  надання  дозволу  громадянці  Кузьменко  Наталії  Анатоліївні  на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства 

135. Про надання дозволу громадянці Олійник Наталії Василівні на розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства 



136. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянину – учаснику АТО Галушці Олексію
Леонідовичу  для ведення особистого селянського господарства

137. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянці  Бублик  Марині  Михайлівні  для
ведення особистого селянського господарства 

138. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянину Кузьменку Олександру Вікторовичу
для ведення особистого селянського господарства 

139. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянці  Виходець  Ганні  Василівні  для
ведення особистого селянського господарства

140. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянину Гоменюку Володимиру Петровичу
для ведення особистого селянського господарства 

141. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці Сидоренко Марії Костянтинівні для
ведення особистого селянського господарства 

142. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянці  Потапенко  Юлії  Михайлівні  для
ведення особистого селянського господарства 

143. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці Совало Ірині Вікторівні для ведення
особистого селянського господарства

144. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянці  Нещеретній  Тетяні  Іванівні  для
ведення особистого селянського господарства 

145. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянину Семигуку Руслану Ігоровичу для
ведення особистого селянського господарства 

146. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянину – учаснику АТО Макаренку Сергію
Івановичу для ведення особистого селянського господарства 



147. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянину  Проценку  Івану  Павловичу  для
ведення особистого селянського господарства 

148. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці Максаковій Аліні Олександрівні  для
ведення особистого селянського господарства 

149. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянину  Кісліченку  Олександру
Анатолійовичу для ведення особистого селянського господарства

150. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці Макаренко Валентині Іванівні  для
ведення особистого селянського господарства 

151. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянину Хоменку Олександру Олексійовичу
для ведення особистого селянського господарства 

152.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки у  власність  громадянці  Сльозкіній  Вікторії  Вадимівні  для
ведення особистого селянського господарства 

153.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці Гоменюк Надії Іванівні  для ведення
особистого селянського господарства 

154.  Про  надання  дозволу  громадянці  Кузьменко  Маргариті  Олегівні  на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства 

155. Про надання дозволу громадянці Малишко Наталії Іларіонівні на розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства 

156. Про надання дозволу громадянці Бистрицькій Ніні Данилівні на розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства 

157.  Про  надання  дозволу  громадянину  Гаранжі  Івану  Анатолійовичу  на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства 

 158.Про надання дозволу громадянину Водяницькому Сергію Миколайовичу
на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність для ведення особистого селянського господарства 



159.  Про  надання  дозволу  громадянці  Горбуленко  Тетяні  Анатоліївні  на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства 

160. Про надання дозволу громадянці  Мурашко Надії  Василівні на розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства 

161.  Про  передачу  у  спільну  часткову  власність  Вітер  Варварі  Миколаївні
земельної  ділянки  у  власність  для  будівництва  і  обслуговування  житлового
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) 

162.  Про  надання  дозволу  громадянину  Вакуленко  Віталію  Вікторовичу  на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства 

163.Про  надання  дозволу  громадянину  Кужелю  Андрію  Миколайовичу  на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства 

164. Про надання дозволу громадянину Макусі Володимиру Олександровичу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства 

165. Про надання дозволу громадянці Кужель Ганні Миколаївні на розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства 

166. Про  надання  дозволу  громадянці  Топчій  Олені  Сергіївні  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства 

167.Про  надання  дозволу  громадянину  Багулі  Володимиру  Олексійовичу  на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства 

168. Про надання дозволу громадянину Івахову Владиславу Миколайовичу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства 

169.  Про  надання  дозволу  громадянці  Горбатенко  Вікторії  Сергіївні  на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства 



170. Про надання дозволу громадянину Дашутіну Дмитру Анатолійовичу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства 

171. Про  надання  дозволу  громадянці  Гуцовій  Альоні  Олександрівні  на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства 

172.Про надання дозволу громадянину Федорову Андрію Володимировичу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства 

173. Про надання дозволу громадянці Мазун Світлані Василівні на розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства 

174. Про  надання  дозволу  громадянці  Бережній  Анжелі  Володимирівні  на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства
 
175. Про  надання  дозволу  громадянці  Столяренко  Тетяні  Миколаївні  на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства 

176. Про надання дозволу громадянці Щербак Олені Олександрівні на розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  комунальної
власності в оренду для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  

177. Про надання  дозволу  громадянці  Горєвій  Тетяні  Василівні  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства 

178.  Про  надання  дозволу  громадянину  –  учаснику  АТО  Данілову  Олегу
Сергійовичу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства

179. Про надання дозволу громадянину – учаснику АТО Хижкову Володимиру
Степановичу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 

180. Про надання дозволу громадянину Бездрабко Олександру Васильовичу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства
 
181.  Про  надання  дозволу  громадянину  Ярошенко  Сергію  Петровичу  на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства 



182.  Про  надання  дозволу  громадянину  Ткаченко  Віталію  Вікторовичу  на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства

183. Про надання дозволу громадянину Довгополу Анатолію Андрійовичу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства
 
184. Про надання дозволу громадянці Ромась Дарині Анатоліївні на розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства 

185. Про надання дозволу громадянці Бодрик Людмилі Вікторівні на розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства 

186. Про надання дозволу громадянину Резниченко Олександру Миколайовичу
на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність для ведення особистого селянського господарства 

187.Про  скасування  рішення  Чупахівської  селищної  ради  тринадцятої  сесії
сьомого скликання від 07.02.2018 « Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою Боровенській Тетяні Олексіївні» 

188. Про розгляд заяви громадянки Савченко Ірини Василівни  про надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства   на  території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області

189. Про розгляд заяви громадянина Бойко Олександра Юрійовича про надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  на  території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області

190.  Про розгляд заяви громадянина Шевченко Андрія Володимировича про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області

191. Про розгляд заяви Бездрабко Лідії Михайлівні щодо надання дозволу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства

192. Про  розгляд  заяви  громадянки   Войт  Діани   Федорівни  про  надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки



кадастровий  номер   5920382000:01:004:5036  у  власність  для  ведення
особистого селянського господарства на території Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області

193.Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.
Павловській  Лідії  Тихонівні  для  будівництва  і  обслуговування  житлового
будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка) за адресою:
с.Буро-Рубанівка, вул.Лебединська, Охтирського району, Сумської області, за
кадастровим номером: 5920382800:03:001:0018

194.Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.
Павловській Лідії Тихонівні для ведення особистого селянського господарства
за адресою: с.Буро-Рубанівка, вул.Лебединська, Охтирського району, Сумської
області, за кадастровим номером: 5920382800:03:001:0019

Доповідає:  Оксана  Альохіна  -  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного  розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних
відносин та екології .

195. Різні. Про  звернення партії «Слуга народу» щодо ринку землі.
 Доповідає: Людмила  Воробйова– заступник голови Чупахівської селищної
ради.

Депутати одноголосно прийняли даний порядок денний десятої сесії селищної 
ради восьмого скликання.

СЛУХАЛИ: Анну Касьяненко – начальника фінансового відділу Чупахівської
селищної ради про внесення змін до рішення п’ятої сесії восьмого скликання
Чупахівської  селищної  ради  від  28.12.2020  року  «Про  бюджет  Чупахівської
селищної територіальної громади на 2021 рік»
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

2. СЛУХАЛИ: Анну Касьяненко – начальника фінансового відділу Чупахівської
селищної ради про прийняття субвенції  з місцевого бюджету на забезпечення
якісної,  сучасної  та  доступної  загальної  середньої  освіти  «Нова  українська
школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

3. СЛУХАЛИ: Анну Касьяненко – начальника фінансового відділу Чупахівської
селищної  ради  про  прийняття  субвенції  з  державного  бюджету  місцевим



бюджетам  на  здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку
окремих територій
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

4. СЛУХАЛИ: Анну Касьяненко – начальника фінансового відділу Чупахівської
селищної  ради про  прогноз  бюджету  Чупахівської  селищної  територіальної
громади на 2022-2024 роки
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

5. СЛУХАЛИ: Анну Касьяненко – начальника фінансового відділу Чупахівської
селищної ради про затвердження проєктно-кошторисної документації на об’єкт
будівництва:  Капітальний  ремонт  приміщення  Чупахівської  амбулаторії
загальної  практики  сімейної  медицини  Комунального  некомерційного
підприємства  «Центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»  Чупахівської
селищної ради за адресою: вул. Воздвиженська, будинок 23,
смт Чупахівка, Охтирський район, Сумська область, 42722
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

6. СЛУХАЛИ:Павла  Чуба  -  начальника   відділу  організаційно  –  кадрової,
загальної  роботи,  документообігу,  зв’язків  з  громадськістю  та   юридичного
забезпечення  про  внесення  змін  до  структури  та  загальної  чисельності,
штатного  розпису  виконавчого  комітету  Чупахівської  селищної  ради
Охтирськогорайону Сумської області 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

7. СЛУХАЛИ:  Олену Бекірову – в.  о.  начальника відділу освіти,   молоді  та
спорту про внесення змін до програми розвитку  «Освіта Чупахівської селищної
ради Охтирського району Сумської області в 2019- 2022 роках»
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

8.СЛУХАЛИ:  Олену  Бекірову  –  в.  о.  начальника  відділу  освіти,   молоді  та
спорту про  виділення  коштів  на  придбання  шкільної  та   спортивної  форми
дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.
 УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

9. СЛУХАЛИ:  Олену Бекірову – в.  о.  начальника відділу освіти,   молоді  та
спорту про  введення  посади  до  штатного  розпису  Чупахівської
загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської
області  



УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

10. СЛУХАЛИ: Світлану Журавель - начальника відділу соціального захисту 
населення про виплату компенсації фізичним особам, які надають послуги з 
догляду на непрофесійній основі  в 2021 році.
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

11.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  реєстрацію  земельних  ділянок  в  комунальну  власність
Чупахвської селищної ради Охтирського району Сумської області 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: 
ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

12. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про охорону спадкового майна та управління спадщиною
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: 
ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

13.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  затвердження  технічної  документації   із  землеустрою  щодо
поділу  земельної  ділянки  комунальної  власності  кадастровий  номер
5920386300:01:003:0062
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: 
ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1



14.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  затвердження  технічної  документації   із  землеустрою  щодо
поділу  земельної  ділянки  комунальної  власності  кадастровий  номер
5920386300:01:001:6130
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: 
ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

15.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  затвердження  технічної  документації   із  землеустрою  щодо
поділу земельної ділянки комунальної власності кадастровий номер 
5920355500:01:001:5498
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: 
ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

16.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  затвердження  технічної  документації   із  землеустрою  щодо
поділу  земельної  ділянки  комунальної  власності  кадастровий  номер
5920355500:01:003:0298
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: 
ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

17.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про поділ земельних ділянок комунальної власності
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: 
ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1



18.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про поділ земельних ділянок комунальної власності
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: 
ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

19.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки в оренду для будівництва та обслуговування будівель торгівлі
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

20.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки в оренду для іншого сільськогосподарського призначення. 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

21.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянці Івановій Олені Іванівні для ведення особистого
селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

22.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної



ділянки у власність громадянці Білковській Олені Володимирівні для ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

23.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянці  Білковській Маргириті  Сергіївні  для ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

24.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянці Порубай Світлані Володимирівні для ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

25.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у  власність  громадянину  Іванову  Олександру  Миколайовичу  для
ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

26.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної



ділянки  у  власність  громадянину  Хижняку  Олександру  Григоровичу  для
ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

27.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у  власність  громадянці  Гончар  Тетяні  Василівні  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                      
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

28.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у
власність  громадянці  Чихладзе  Валентині  Василівні  для  будівництва  і
обслуговування  житлового  будинку,господарських  будівель  і  споруд
(присадибна ділянка)
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

29. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у  власність  громадянці  Хоменко  Оксані  Вікторівні  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

30.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної



ділянки  у  власність  громадянці  Зіненко  Катерині  Іванівні  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.    
 ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1
                                  
31.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у  власність  громадянці  Пасльон  Таліні  Миколаївні  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

32. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність громадянину Пасльону Ігорю Івановичу для ведення 
особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

33. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність громадянину Потапенку Богдану Павловичу для ведення 
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

34.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної



ділянки у власність громадянину Теличко Василю Миколайовичу для ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

35.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину Потапенку Миколі Васильовичу для ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

36.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у  власність  громадянці  Олійник  Наталії  Володимирівні  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

37.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянці Бублик Ірині Василівні для ведення особистого
селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

38.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину Мартишку Сергію Миколайовичу для ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0



НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

39.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянці Заікіній Оксані Іванівні для ведення особистого
селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        =ї
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

40.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у  власність  громадянину  Заікіну  Олегу  Івановичу  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

41.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянці Кабан Анжелі Іванівні для ведення особистого
селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

42.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у  власність  громадянину  Кабану  Леоніду  Сергійовичу  для  ведення
особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1



43.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянці Хоменко Ніні Василівні для ведення особистого
селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        

44.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянці Луцик Олені Петрівні для ведення особистого
селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

45.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у  власність  громадянці  Харченко  Валентині  Петрівні  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

46.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у  власність  громадянину  Ляшенко  Сергію  Івановичу  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

47.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у  власність  громадянці  Ляшенко  Світлані  Павлівні  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20



ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

48.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у  власність  громадянці  Сидоренко  Тетяні  Дмитрівні  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

49.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянці Проценко Світлані Олександрівні для ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

50.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у  власність  громадянці  Задорожній  Ілоні  Анатоліївні  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

51.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у  власність  громадянці  Задорожній  Ніні  Олександрівні  для  ведення
особистого селянського господарства

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20



ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

52.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у  власність  громадянці  Журавель  Валентині  Сергіївні  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

53.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у  власність  громадянці  Ромась  Тетяні  Григорівні  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

54.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у  власність  громадянину  Ромасю  Миколі  Федоровичу  для  ведення
особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

55.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у  власність  громадянину  Гуцову  Василю  Григоровичу  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1



56.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину Божку Олександру Григоровичу для ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        

57.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у  власність  громадянці  Божко  Ользі  Михайлівні  для  ведення
особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

58.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянці  Кривобок Тетяні  Володимирівні  для ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

59.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину Кривобоку Івану Олександровичу для ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

60.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у  власність  громадянці  Демиденко  Наталії  Федорівні  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        



ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

61.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянці Пахоті Надії Федорівні для ведення особистого
селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

62.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у  власність  громадянці  Гончар  Наталії  Федорівні  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

63.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у  власність  громадянці  Григоренко  Марії  Тимофіївні  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

64.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у  власність  громадянці  Петренко  Ользі  Петрівні  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0



НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

65.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у  власність  громадянці  Невдачиній  Олені  Леонідівні  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

66.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у  власність  громадянці  Невдачиній  Аліні  Романівні  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

67.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у  власність  громадянці  Чаловій  Марині  Миколаївні  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

68.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у  власність  громадянину  Божку  Ігорю  Сергійовичу  для  ведення
особистого селянського господарства

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.    
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0



УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

69.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у  власність  громадянину  Кузьменку  Олександру  Васильовичу  для
ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.   
 ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1
                                
70.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної
ділянки  у  власність  громадянці   Біденко  Валентині   Іванівні   для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

71. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної
ділянки у власність громадянці  Алієвій  Євдокії  Іванівні  для ведення особис - 
того селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

72.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної
ділянки у власність громадянину  Совало Леоніду  Васильовичу для ведення
особистого селянського господарства

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0



УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

73.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості) гр.
Голод Надії Єфимівні у власність для будівництва і обслуговування житлового
будинку,  господарських будівель і споруд
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

74.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної
ділянки у власність громадянину  Терещенку Віктору Івановичу для ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

75.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної
ділянки  у  власність  громадянці   Бідоленко  Олені  Григорівні  для  ведення
особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

76.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної
ділянки  у  власність  громадянці   Яровій  Антоніні  Петрівні  для  ведення
особистого селянського господарства

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0



УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

77.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної
ділянки у власність громадянину  Гуцову Анатолію Вікторовичу для ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

78.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної
ділянки  у  власність  громадянину   Мальченку  Івану  Івановичу  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

79.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної
ділянки у власність громадянину  Ланчаку Івану Володимировичу для ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 19
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 2

80.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної
ділянки у власність громадянину Горяйстову Олександру Миколайовичу для
ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.    

                                    
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0



НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

81.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у  власність  громадянці  Харченко  Ірині  Вікторівні  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

82.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у  власність  громадянці  Головко  Олені   Вікторівні  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

83.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у  власність  громадянці  Міщенко  Катерині  Сергіївні  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.   
 ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

84.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у  власність  громадянці  Бережній  Ганні  Петрівні  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.    

                                    
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0



НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

85.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянці Манжай Надії Іванівні для ведення особистого
селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

86.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у  власність  громадянину Іщенку Сергію Миколайовичу для ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

87.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянці Гончар Ніні Анатоліївні для ведення особистого
селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

88.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної
ділянки  у  власність  громадянину   Шапошнику  Віктору   Михайловичу  для
ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.   

                                     
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20



ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

89.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної
ділянки у власність громадянину  Гейку Максиму Олексійовичу для ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

90.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної
ділянки у власність громадянину  Боровенському Івану Павловичу для ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

91.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної
ділянки  у  власність  громадянину   Єременку  Ігорю  Івановичу  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

92.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної
ділянки у власність громадянину  Довгополу Ігорю Анатолійовичу для ведення
особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1



93.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної
ділянки у власність громадянину  Горобцю Руслану Юрійовичу для ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

94.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної
ділянки  у  власність  громадянину   Кужелю  Олександру  Миколайовичу  для
ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

95.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної
ділянки у  власність  громадянину  Лихману Юрію Григоровичу  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

96.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної
ділянки у власність громадянину Ланчаку Юрію Миколайовичу для ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

97.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин



та екології про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної
ділянки  у  власність  громадянину   Бабіну  Віктору  Вікторовичу  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

98.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної
ділянки  у  власність  громадянці  Бекіровій  Олені  Русланівні  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

99.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної
ділянки  у  власність  громадянці  Мороз  Світлані  Миколаївні  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

100. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у  власність  громадянці  Кривобок  Іраїді  Олексіївні  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

101. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної



ділянки у власність громадянину Кривобоку Івану Миколайовичу  для ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

102. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у  власність  громадянину  –  учаснику  АТО  Кривобоку  Андрію
Миколайовичу  для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

103. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної
ділянки  у  власність  громадянину  Усенку  Станіславу  Миколайовичу  для
ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

104. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної
ділянки  у  власність  громадянці  Чихладзе  Валентині  Василівні  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

105.СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної



ділянки  у  власність  громадянці  Боровенській  Валентині  Миколаївні  для
ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

106. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної
ділянки  у  власність  громадянці  Чуб  Олені  Володимирівні  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

107. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної
ділянки у власність громадянину Володіну Олексію Григоровичу для ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

108. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки у власність громадянці Глебовій Яні Михайлівні
для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

109. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо



відведення земельної ділянки у власність гр.  Шмакову Олексію Леонідовичу
для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

110. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки у власність громадянці Олещенко Лілії Сергіївні
для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
 ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

111. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки у власність громадянці Шульзі Любові Іванівні
для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

112. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  громадянці  Іваховій  Світлані
Сергіївні для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 19
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 2

113. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо



відведення  земельної  ділянки  у  власність  громадянці  Боровенській  Ганні
Вадимівні для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

114. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  гр.  Ольховику  Олегу
Володимировичу для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

115. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки у власність гр.  Невдачиній Марині Миколаївні
для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 19
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 2

116. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  гр.  Зорич  Галині  Миколаївні  для
ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

117. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо



відведення земельної ділянки у власність громадянці Кужель Валентині Яківні
для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

118. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної  ділянки у власність  громадянці  Лимарь Діні  Георгіївні
для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

119. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  громадянці  Тертичній  Тетяні
Володимирівні  для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

120. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки у  власність  громадянці  Боровенській  Людмилі
Миколаївні  для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

121. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо



відведення  земельної  ділянки  у  власність  громадянину  Волкову  Сергію
Олексійовичу для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

122. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  громадянину  Ральцеву  Сергію
Анатолійовичу для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

123. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  громадянину  Хижняку  Сергію
Володимировичу для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

124. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  громадянину  Івахову  Миколі
Вікторовичу для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

125. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо



відведення земельної ділянки у власність гр. Гавриловій Тетяні Володимирівні
для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

126. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  гр.  Гиркіній  Олені  Олексіївні  для
ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

127. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  громадянину  Боровенському
Олександру Павловичу для ведення особистого селянського господарства
 УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

128. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  громадянину  Яризьку  Ігорю
Анатолійовичу для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

129. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо



відведення  земельної  ділянки  у  власність  громадянину  Горбатенку  Сергію
Петровичу для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

130. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки у власність гр. Ашуровій Галині Генадіївні для
ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

131. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  гр.  Хижняк  Марії  Матвіївні  для
ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

132. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  громадянину  Бойку  Віталію
Дмитровичу для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

133. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо



відведення  земельної  ділянки у  власність  гр.  Олтян  Любові  Миколаївні  для
ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 19
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

134. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про надання дозволу громадянці Кузьменко Наталії Анатоліївні на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

135. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  надання  дозволу  громадянці  Олійник  Наталії  Василівні  на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

136. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  громадянину  –  учаснику  АТО
Галушці  Олексію  Леонідовичу   для  ведення  особистого  селянського
господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

137. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо



відведення  земельної  ділянки  у  власність  громадянці  Бублик  Марині
Михайлівні для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

138. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки у власність громадянину Кузьменку Олександру
Вікторовичу для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.        
 ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 19
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 2

139. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки у власність громадянці Виходець Ганні Василівні
для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

140.СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки у власність громадянину Гоменюку Володимиру
Петровичу для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.  
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

141. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо



відведення  земельної  ділянки  у  власність  громадянці  Сидоренко  Марії
Костянтинівні для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

142. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  про про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  громадянці  Потапенко  Юлії
Михайлівні для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

143. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки у власність громадянці Совало Ірині Вікторівні
для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

144. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  громадянці  Нещеретній  Тетяні
Іванівні для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

145. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  Про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо



відведення  земельної  ділянки  у  власність  громадянину  Семигуку  Руслану
Ігоровичу для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

146. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  громадянину  –  учаснику  АТО
Макаренку Сергію Івановичу для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

147. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  громадянину  Проценку  Івану
Павловичу для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

148. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  громадянці  Максаковій  Аліні
Олександрівні  для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

149. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки у власність громадянину Кісліченку Олександру
Анатолійовичу для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0



НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

150. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  громадянці  Макаренко  Валентині
Іванівні  для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

151. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки у  власність  громадянину Хоменку Олександру
Олексійовичу для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

152. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  громадянці  Сльозкіній  Вікторії
Вадимівні для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

153. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки у власність громадянці Гоменюк Надії  Іванівні
для ведення особистого селянського господарства 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0



УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

154. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про надання дозволу громадянці Кузьменко Маргариті Олегівні на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 19
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 2

155. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  про надання  дозволу громадянці  Малишко Наталії  Іларіонівні  на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

156. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  надання  дозволу  громадянці  Бистрицькій  Ніні  Данилівні  на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

157. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про надання дозволу громадянину Гаранжі Івану Анатолійовичу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.

                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0



НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

 158. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  надання  дозволу  громадянину  Водяницькому  Сергію
Миколайовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

159. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про надання дозволу громадянці Горбуленко Тетяні Анатоліївні на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

160. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  надання  дозволу  громадянці  Мурашко  Надії  Василівні  на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

161. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про передачу у спільну часткову власність Вітер Варварі Миколаївні
земельної  ділянки  у  власність  для  будівництва  і  обслуговування  житлового
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.           

                             
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0



НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

162. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про надання дозволу громадянину Вакуленко Віталію Вікторовичу
на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

163.Про  надання  дозволу  громадянину  Кужелю  Андрію  Миколайовичу  на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 19
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 2

164. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  надання  дозволу  громадянину  Макусі  Володимиру
Олександровичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

165. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  надання  дозволу  громадянці  Кужель  Ганні  Миколаївні  на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

166. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про надання дозволу громадянці Топчій Олені Сергіївні на розробку



проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

167. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про надання дозволу громадянину Багулі Володимиру Олексійовичу
на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

168. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  надання  дозволу  громадянину  Івахову  Владиславу
Миколайовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 19
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 2

169. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про надання дозволу громадянці Горбатенко Вікторії Сергіївні на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

170. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про надання дозволу громадянину Дашутіну Дмитру Анатолійовичу



на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

171. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про надання дозволу громадянці Гуцовій Альоні Олександрівні на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

172. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  надання  дозволу  громадянину  Федорову  Андрію
Володимировичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

173. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  надання  дозволу  громадянці  Мазун  Світлані  Василівні  на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

174. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про надання дозволу громадянці Бережній Анжелі Володимирівні на



розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства
 УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

175. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про надання дозволу громадянці Столяренко Тетяні Миколаївні на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

176. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  про надання дозволу громадянці  Щербак Олені Олександрівні на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної
власності в оренду для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

177. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  надання  дозволу  громадянці  Горєвій  Тетяні  Василівні  на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

178. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про надання дозволу громадянину – учаснику АТО Данілову Олегу



Сергійовичу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

179. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  надання  дозволу  громадянину  –  учаснику  АТО  Хижкову
Володимиру Степановичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

180. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  надання  дозволу  громадянину  Бездрабко  Олександру
Васильовичу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства
 УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

181. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про надання дозволу громадянину Ярошенко Сергію Петровичу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

182. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про надання дозволу громадянину Ткаченко Віталію Вікторовичу на



розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

183. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  надання  дозволу  громадянину  Довгополу  Анатолію
Андрійовичу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства
 УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

184. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  надання  дозволу  громадянці  Ромась  Дарині  Анатоліївні  на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 19
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 2

185. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  надання  дозволу  громадянці  Бодрик  Людмилі  Вікторівні  на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

186. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  надання  дозволу  громадянину  Резниченко  Олександру



Миколайовичу  на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

187. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  про скасування рішення Чупахівської  селищної  ради тринадцятої
сесії  сьомого  скликання  від  07.02.2018  «  Про  надання  дозволу  на  розробку
проекту землеустрою Боровенській Тетяні Олексіївні» 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

188. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  розгляд  заяви  громадянки  Савченко  Ірини  Василівни   про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства   на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

189. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про розгляд заяви громадянина Бойко Олександра Юрійовича про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

190. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про розгляд заяви громадянина Шевченко Андрія Володимировича



про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства  на  території  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району
Сумської області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

191. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про розгляд заяви Бездрабко Лідії Михайлівні щодо надання дозволу
на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

192. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 
відносин та екології про розгляд заяви громадянки  Войт Діани  Федорівни про 
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки кадастровий номер  5920382000:01:004:5036 у власність для ведення 
особистого селянського господарства на території Чупахівської селищної ради 
Охтирського району Сумської області                                                                       
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                            
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20                                                                                              
ПРОТИ – 0                                                                                                            
УТРИМАЛИСЯ – 0                                                                                                       
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

193. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 
відносин та екології про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) гр. Павловській Лідії Тихонівні для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка) за 
адресою: с.Буро-Рубанівка, вул.Лебединська, Охтирського району, Сумської 
області, за кадастровим номером: 5920382800:03:001:0018                                   
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 20                                                                                              



ПРОТИ – 0                                                                                                           
УТРИМАЛИСЯ – 0                                                                                                       
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

194. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 
відносин та екології про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) гр. Павловській Лідії Тихонівні для ведення особистого 
селянського господарства за адресою: с.Буро-Рубанівка, вул.Лебединська, 
Охтирського району, Сумської області, за кадастровим номером: 
5920382800:03:001:0019                                                                                               
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                            
ГОЛОСУВАЛИ:                                                                                                            
ЗА – 20                                                                                                                            
ПРОТИ – 0                                                                                                                
УТРИМАЛИСЯ – 0                                                                                                       
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

195.  СЛУХАЛИ:  Людмилу  Воробйову  –  заступника  голови  Чупахівської
селищної ради про звернення партії «Слуга народу» щодо ринку землі.
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ:                                                                                                            
ЗА – 20                                                                                                                            
ПРОТИ – 0                                                                                                                
УТРИМАЛИСЯ – 0                                                                                                       
НЕ ГОЛОСУВАВ- 1

Селищний голова                                                                 Олександр КУЖЕЛЬ
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