
Чупахівська селищна рада
Охтирського району Сумської області

Восьме скликання
Одинадцята  сесія

ПРОТОКОЛ
Одинадцята сесія селищної ради

від 28.09.2021 року

                                                                                                     на              аркушах



ПРОТОКОЛ
Восьме скликання

                                                      Одинадцята   сесія

28.09.2021                                                                         смт  Чупахівка                     
Обрано депутатів -22
Присутні на сесії – 22 депутати ( список присутніх депутатів додається)
          Розпочинає сесію селищний голова Олександр Кужель, який ознайомив 
присутніх з порядком денним одинадцятої  сесії.

1.Про  затвердження   програми  «Правопорядок  на 2021 – 2025 роки» .

ДОПОВІДАЄ: Микола МАСЛЮК – секретар Чупахівської селищної ради.

2.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».

3.  Про  прийняття  субвенції  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на
реалізацію  програми «Спроможна  школа  для  кращих  результатів»
у 2021 році.

4.Про внесення змін до рішень дев’ятої сесії восьмого скликання Чупахівської
селищної ради від 13.07.2021 року: «Про встановлення ставок та пільг із сплати
податку  на  нерухоме  майно,  відмінне  від  земельної  ділянки  на  території
Чупахівської  селищної  ради,  «Про  встановлення ставок  та  пільг  із  сплати
земельного  податку  на  території  Чупахівської  селищної  ради», «Про
встановлення єдиного податку для фізичних осіб-підприємців при спрощеній
системі оподаткування на території Чупахівської селищної ради».

5.Про затвердження рішення виконавчого комітету, прийнятого в міжсесійний
період.

6.Про вступ до Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування 
«Асоціація міст України».

7. Про внесення змін до рішення чотирнадцятої  сесії сьомого скликання від 
21.12.2018 року «Про затвердження Програми економічного та соціального 
розвитку Чупахівської селищної ради на 2019 рік та наступні 2020 – 2021 
програмні роки»

8.Про внесення змін до рішення десятої  сесії восьмого скликання Чупахівської 
селищної ради від 20.08.2020 року «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»

ДОПОВІДАЄ: Анна Касьяненко – начальник фінансового відділу.

9. Про затвердження мережі   закладів освіти Чупахівської селищної ради  на 
2021/2022 навчальний рік.

10. Про  затвердження  Стратегії  розвитку   Комунальної  установи  «Центр
професійного розвитку педагогічних працівників Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області» на 2021-2025 роки.

11.Про  оголошення  конкурсу  на  зайняття  вакантної  посади  директора
Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області».

12.  Про  затвердження  проєктно-кошторисної  документації  на  капітальний
ремонт по об’єкту:  «Часткова заміна вікон  та дверей на енергозберігаючі в
Олешнянському навчально-виховному комплексі: загальноосвітня  школа І-ІІІ
ступенів – заклад дошкільної  освіти імені Героя Радянського Союзу Степана
Долгого  Чупахівської  селищної  ради   Охтирського  району Сумської  області
(Сумська обл., Охтирський р-н, с.Олешня, пров.Шкільний,1)»

13. Про передачу майна з балансу відділу освіти, молоді та спорту Чупахівської
селищної ради на баланс Чупахівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області

ДОПОВІДАЄ: Олена Бекірова –  начальник відділу освіти,  молоді та спорту.

14.Про  реорганізацію відділу культури шляхом приєднання до відділу освіти
молоді  та спорту Чупахівської селищної ради Охтирського району  Сумської
області .

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

15.Про внесення змін до Програми соціального захисту населення Чупахівської
селищної  ТГ на 2021 рік .

16.Про надання допомоги на лікування. 

17. Про внесення змін до структури та загальної чисельності, штатного розпису 
відділу соціального захисту населення Чупахівської селищної ради .

18. Про виплату компенсації  фізичним особам, які надають послуги з догляду 
на непрофесійній основі  в 2021 році.                                                                         



ДОПОВІДАЄ: Світлана Журавель - начальник  відділу соціального захисту 
населення.

19. Про безоплатне прийняття майна (кисневих концентраторів) у комунальну 
власність Чупахівської селищної територіальної громади від Сумської обласної 
ради

20.  Про безоплатну передачу майна(кисневих концентраторів)  з  комунальної
власність  Чупахівської  селищної  територіальної  громади  в  оперативне
управління  Комунального  некомерційного  підприємства  «Центр  первинної
медико-санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради.

ДОПОВІДАЄ: Наталія Чуб - головний бухгалтер Чупахівської селищної ради.

21.Про  затвердження  Правил розміщення  зовнішньої  реклами на території
Чупахівської  селищної територіальної громади.

ДОПОВІДАЄ: Світлана Хижняк – начальник відділу житлово – комунального
господарства та благоустрою.

22. Про затвердження переліку земельних ділянок призначених для продажу
права оренди на земельних торгах у формі аукціону окремими лотами

23. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
для створення громадських пасовищ

24. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
для створення громадських пасовищ

25. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
для створення громадських пасовищ

26. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
для створення громадських пасовищ

27. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
для створення громадських пасовищ

28. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
для створення громадських пасовищ

29. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
для створення громадських пасовищ

30.  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі ( на місцевості) під
проектними (польовими)  дорогами у  масивах  земель  сільськогосподарського



призначення  на  території  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району
Сумської області

31.  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі ( на місцевості) під
проектними ( польовими) дорогами у масивах земель сільськогосподарського
призначення  на  території  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району
Сумської області

32. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

33.  Про  затвердження  технічної  документації   із  землеустрою  щодо  поділу
земельної  ділянки  комунальної  власності  кадастровий  номер
5920386300:01:003:0215

34.  Про  затвердження  технічної  документації   із  землеустрою  щодо  поділу
земельної  ділянки  комунальної  власності  кадастровий  номер
5920386300:01:001:5671

35.  Про  затвердження  технічної  документації   із  землеустрою  щодо  поділу
земельної  ділянки  комунальної  власності  кадастровий  номер
5920385400:01:001:5588

36. Про поділ земельних ділянок комунальної власності

37. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Семигуку  Євгену  Олександровичу  для  ведення
особистого селянського господарства

38. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Семигук  Оксані  Олексіївні  для  ведення  особистого
селянського господарства

39. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянину Ковальову Івану Петровичу для ведення особистого
селянського господарства

40. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Кожевнікову  Василю  Анатолійовичу  для  ведення
особистого селянського господарства

41. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Саєнку  Олександру  Петровичу  для  ведення
особистого селянського господарства



42. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Серебрякову  Віктору  Григоровичу  для  ведення
особистого селянського господарства

43. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Шудрик  Надії  Петрівні  для  ведення  особистого
селянського господарства

44. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Манжай  Інні  Сергіївні  для  ведення  особистого
селянського господарства

45. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці   Кужель  Тетяні  Миколаївні  для  ведення  особистого
селянського господарства

46. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Вакуленку  Анатолію  Олексійовичу  для  ведення
особистого селянського господарства

47. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Гаранжі  Вірі  Миколаївні  для  ведення  особистого
селянського господарства

48. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність  громадянину Красулі  Леоніду Івановичу для ведення особистого
селянського господарства

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

50. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Ромасю  Владиславу  Анатолійовичу  для  ведення
особистого селянського господарства

51. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Свириденку  Анатолію  Петровичу  для  ведення
особистого селянського господарства

52. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність  Лисоконь  Ірині  Миколаївні  для  ведення  особистого  селянського
господарства

53. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Ємець  Інні  Миколаївні  для  ведення  особистого
селянського господарства



54. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Ткаченку  Михайлу  Костянтиновичу  для  ведення
особистого селянського господарства

55. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Гаранжі  Олексію  Миколайовичу  для  ведення
особистого селянського господарства

56. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Бекчанову  Камілджану  Матчановичу  для  ведення
особистого селянського господарства

57. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Порохні  Володимиру  Васильовичу  для  ведення
особистого селянського господарства

58. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Бірюкову  Ігорю  Олександровичу  для  ведення
особистого селянського господарства

59. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Апанасенку  Олегу  Анатолійовичу  для  ведення
особистого селянського господарства

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

61. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянці  Бекчановій Антоніні Іванівні для ведення особистого
селянського господарства

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

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

64. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянці Німчуновій Юлії  Михайлівні для ведення особистого
селянського господарства



65. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянці Резниченко Любові Миколаїівні для ведення особистого
селянського господарства

66. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Ткаченко  Наталії  Іванівні  для  ведення  особистого
селянського господарства

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

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

69. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Яризько  Аллі  Миколаївні  для  ведення  особистого
селянського господарства

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

71. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Рубан  Тетяні  Валеріївні  для  ведення  особистого
селянського господарства

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

73. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Байстрюченко  Вікторії  Георгіївні  для  ведення
особистого селянського господарства

74. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянину Бондаренку Володимиру Олександровичу для ведення
особистого селянського господарства

75. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Ткаченку  Олександру  Сергійовичу  для  ведення
особистого селянського господарства

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



77. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Козирці  Олександру  Віталійовичу  для  ведення
особистого селянського господарства

78. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Кужель  Ользі  Олександрівні  для  будівництва  і
обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд
(присадибна ділянка)

79.  Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення   земельної
ділянки  громадянці  Хрякову  Миколі  Васильовичу  у  власність  для  ведення
особистого селянського господарства  

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

81. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність  громадянці  Биковець Ользі   Миколаївні  для  ведення  особистого
селянського господарства

82. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянину Цебрій Петру Михайловичу для ведення особистого
селянського господарства

83. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Закаблук  Ірині  Павлівні  для  ведення  особистого
селянського господарства

84. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Тертичному  Володимиру  Сергійовичу  для  ведення
особистого селянського господарства

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

86. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянці Діденко Ользі Володимирівні для ведення особистого
селянського господарства

87. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Рубан  Вікторії  Валеріївні  для  ведення  особистого
селянського господарства



88. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Кужель  Ользі  Миколаївні  для  ведення  особистого
селянського господарства

89. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Пирлик  Ганні  Іванівні  для  ведення  особистого
селянського господарства

90. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянці Карпенко Марині Олександрівні для ведення особистого
селянського господарства

91. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянці Боровенській Тетяні Олексіївні для ведення особистого
селянського господарства

92. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Тертичній  Наталії  Сергіївні  для  ведення  особистого
селянського господарства

93. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянці Ткаченко Світлані Валентинівні для ведення особистого
селянського господарства

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

95. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянину Івахову Миколі Вікторовичу для ведення особистого
селянського господарства

96. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Олтян  Любові  Миколаївні  для  ведення  особистого
селянського господарства

97. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Ареховій  Тамарі  Іванівні  для  ведення  особистого
селянського господарства

98. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Лимарь  Діні  Георгіївні  для  ведення  особистого
селянського господарства

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



100.  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність громадянці Шульзі Любові Іванівні для ведення особистого
селянського господарства

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

102.  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  громадянці  Кужель  Валентині  Яківні  для  ведення
особистого селянського господарства

103.  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  громадянці  Олещенко  Лілії  Сергіївні  для  ведення
особистого селянського господарства

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

105.  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність громадянину Дашутіну Дмитру Анатолійовичу для ведення
особистого селянського господарства

106.  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  громадянину  Довгополу  Анатолію  Андрійовичу  для
ведення особистого селянського господарства

107.  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  громадянину  Хижняку  Сергію  Володимировичу  для
ведення особистого селянського господарства

108.  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність громадянину Волкову Сергію Олексійовичу для ведення
особистого селянського господарства

109.  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність громадянину Ральцеву Сергію Анатолійовичу для ведення
особистого селянського господарства

110.  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  громадянці  Зорич  Галині  Миколаївні  для  ведення
особистого селянського господарства



111.  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  громадянці  Казьміній  Вікторії  Іванівні  для  ведення
особистого селянського господарства

112.  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  громадянину  Івахову  Владиславу  Миколайовичу  для
ведення особистого селянського господарства

113.  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  громадянці  Іваховій  Світлані  Сергіївні  для  ведення
особистого селянського господарства

114.  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  громадянці  Стукало  Ніні  Григорівні  для  ведення
особистого селянського господарства

115.  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність громадянці Поддячій Катерині Костянтинівні для ведення
особистого селянського господарства

116.  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  громадянину  Мініну  Павлу  Івановичу  для  ведення
особистого селянського господарства

117.  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  громадянці  Поддячій  Ользі  Володимирівні  для  ведення
особистого селянського господарства

118.  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  громадянину  Кубраку  Євгенію  Олександровичу  для
індивідуального садівництва

119.  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність громадянці Хижняк Марії Матвіївні для ведення особистого
селянського господарства

120.  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  у  власність  громадянці
Резниченко  Лідії  Федорівні  для  будівництва  і  обслуговування   житлового
будинку, господарських будівель і споруд

121.  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  у  власність  громадянці
Савченко  Наталії  Павлівні  для  будівництва  і  обслуговування   житлового
будинку, господарських будівель і споруд



122.  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність громадянину Демиденку Володимиру Миколайовичу для
ведення особистого селянського господарства

123.  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  у  власність  громадянці
Кравченко  Валентині  Михайлівні  для  ведення  товарного
сільськогосподарського  виробництва  за  адресою:  Чупахівська  селищна  рада,
Охтирський  район,  Сумська  область,  за  кадастровим  номером:
5920355500:01:003:0323

124.  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  у  власність  громадянці
Алєйніковій  Ганні  Данилівні  для  будівництва  і  обслуговування   житлового
будинку, господарських будівель і споруд

125.  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  у  власність  громадянці
Алєйніковій Ганні Данилівні для ведення особистого селянського господарства

126.  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  у  власність  громадянці
Алєйніковій Ганні Данилівні для ведення особистого селянського господарства

127.  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  громадянці  Котенко  Альоні  Олександрівні  для  ведення
особистого селянського господарства

128.  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність громадянці Тараніній Олені Іванівні для індивідуального
садівництва

129.  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  у  власність  громадянці
Макаренко Надії Володимирівні для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва за межами населених пунктів на території Чупахівської селищної
ради,  Охтирського  району,  Сумської  області,  кадастровий  номер:
5920382000:01:007:0022

130.  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  у  власність  громадянці
Макаренко Надії Володимирівні для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва за межами населених пунктів на території Чупахівської селищної
ради,  Охтирського  району,  Сумської  області,  кадастровий  номер:
5920382000:01:007:0023



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

132.  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність громадянину Горбатенку Сергію Петровичу для ведення
особистого селянського господарства

133.  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  громадянину  Бойку  Віталію  Дмитровичу  для  ведення
особистого селянського господарства

134.  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність громадянину Ткаченку Віталію Вікторовичу для ведення
особистого селянського господарства

135.  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  громадянину  Федорову  Андрію  Володимировичу  для
ведення особистого селянського господарства

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

137.  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  громадянці  Боровенській  Ганні  Вадимівні  для  ведення
особистого селянського господарства

138.  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  громадянці  Глебовій  Яні  Михайлівні  для  ведення
особистого селянського господарства

139.  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  громадянці  Столяренко  Тетяні  Миколаївні  для  ведення
особистого селянського господарства

140.  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність громадянину Багулі Володимиру Олексійовичу для ведення
особистого селянського господарства

141.  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  громадянці  Кужель  Ганні  Миколаївні  для  ведення
особистого селянського господарства

142.  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність громадянці Топчій Олені Сергіївні для ведення особистого
селянського господарства



143.  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  громадянці  Горбатенко  Вікторії  Сергіївні  для  ведення
особистого селянського господарства

144.  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  громадянці  Гуцовій  Альоні  Олександрівні  для  ведення
особистого селянського господарства

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

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

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

148. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  в  оренду  ПСП  АФ  «Піонер»  для  ведення  товарного
сільськогосподарського  виробництва  розташованої  за  адресою:
с. Оленинське, вул. Будильська, б.2 «є» 

149. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  в  оренду  ПСП  АФ  «Піонер»  для  ведення  товарного
сільськогосподарського виробництва розташованої  за  адресою: с.Оленинське,
вул. Будильська, б.2 «з»

150. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  в  оренду  ПСП  АФ  «Піонер»  для  ведення  товарного
сільськогосподарського виробництва розташованої  за  адресою: с.Оленинське,
вул. Будильська, б.2 «ж»

151.  Про  надання  дозволу  громадянину  Теребію  Сергію  Миколайовичу  на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства
 
152.  Про  надання  дозволу  громадянину  Зосиму  Руслану  Юрійовичу  на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства 

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



154.  Про  надання  дозволу  громадянину  Гейку  Володимиру  Івановичу  на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства 

155. Про надання дозволу громадянину Воробйову Ростиславу Олександровичу
на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність для ведення особистого селянського господарства 

156. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  гр.  Водяницькій  Юлії  Дмитрівні  для  ведення
особистого селянського господарства

157. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянину  Бардаку  Олегу  Вікторовичу  для
ведення особистого селянського господарства

158. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянці  Остапенко  Наталії  Вікторівні  для
ведення особистого селянського господарства
 
159. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність громадянці Кіяшко Катерині Іванівні для ведення
особистого селянського господарства

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

161. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянину Міславському Тарасу Вікторовичу
для ведення особистого селянського господарства
 
162. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці Апанасенко Олені Олександрівні для
ведення особистого селянського господарства 

163. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність громадянці Вакуленко Світлані Вікторівні для 
ведення особистого селянського господарства

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



165. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянці  Чеснаковій  Юлії  Миколаївні  для
ведення особистого селянського господарства
 
166.  Про  надання  дозволу  громадянину  Залізняку  Олексію  Івановичу  на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства 

167. Про надання дозволу громадянці Шаховій Світлані Андріївні на розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства 

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

169.  Про  надання  дозволу  громадянину  Гуцову  Дмитру  Миколайовичу  на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства

170.  Про  надання  дозволу  громадянину  Гаранжі  Артему  Миколайовичу  на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства 

171. Про надання дозволу громадянину Рахмонову Далєру Сафаралійовичу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства

172.  Про  надання  дозволу  громадянці  Мамулі  Вікторії  Олександрівні  на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства 

173. Про надання дозволу громадянці Харченко Надії Михайлівні на розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства
 
174.  Про  надання  дозволу  громадянці  Берест  Раїсі  Миколаївні  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства 

175. Про надання дозволу громадянці Лапіній Алісі Олександрівні на розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства 

176.  Про  надання  дозволу  громадянці  Заікіній  Парасковії  Миколаївні  на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства



177.  Про  надання  дозволу  громадянину  Василенку  Івану  Степановичу  на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства 

178.  Про  надання  дозволу  громадянину  Невдачину  Валентину  Івановичу  на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства 

179.  Про  надання  дозволу  громадянину  Заікіну  Олександру  Яковичу  на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства 

180. Про надання дозволу громадянці Міщенко Ользі Олексіївні на розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства 

181.  Про  надання  дозволу  громадянці  Крамаренко  Наталії  Григорівні  на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства 

182.  Про  надання  дозволу  громадянину  Жарікову  Едуарду  Сергійовичу  на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства 

183.  Про  надання  дозволу  громадянці  Невдачиній  Наталії  Олександрівні  на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства 

184.  Про  надання  дозволу  громадянину  Невдачину  Андрію  Дмитровичу  на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства 

185.  Про  надання  дозволу  громадянину  Лапіну  Євгену  Миколайовичу  на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства

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

187. Про надання дозволу громадянці Бєляковій Софії Василівні на розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства 



188. Про надання дозволу громадянці  Мороз Яні Олександрівні  на розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства 

189.  Про  надання  дозволу  громадянці  Єременко  Олені  Іванівні  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства

190. Про надання дозволу громадянці Шульженко Альоні Ігорівні на розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства 

191. Про надання дозволу громадянину Заікіну Миколі Івановичу на розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства 

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

193. Про надання дозволу громадянину Жарікову Михайлу Миколайовичу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства 

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

195.  Про  надання  дозволу  громадянину  Невдачину  Леоніду  Григоровичу  на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства 

196. Про надання дозволу громадянину Заікіну Михайлу Івановичу на розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства 

197.  Про надання  дозволу  громадянці  Семигук  Євгенії  Іванівні  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства 

198.  Про  надання  дозволу  громадянину  Кривогузу  Володимиру
Володимировичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 

199.  Про  надання  дозволу  громадянину  Невдачину  Миколі  Антоновичу  на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства



200. Про надання дозволу громадянину Воробйову Богдану Олександровичу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства 

 201. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Водяницькій Ангеліні Сергіївні для ведення
особистого селянського господарства 

202.  Про  надання  дозволу  громадянину  Мамєдову  Рустаму  Асіфовичу  на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства 

203.  Про надання  дозволу  громадянці  Кириченко  Вікторії  Володимирівні  на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства

204.  Про надання дозволу громадянці  Решітько Аллі  Олексіївні  на розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства 

205. Про надання дозволу громадянці Шевченко Валентині Олександрівні на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства 

206.  Про  надання  дозволу  громадянці  Лапіній  Галині  Володимирівні  на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства 

207. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянину  Заікіну  Віктору  Івановичу  для
ведення особистого селянського господарства 

208. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці Скрипник Ользі Іванівні для ведення
особистого селянського господарства

209. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянину -  учаснику АТО Дуднику Василю
Сергійовичу для ведення особистого селянського господарства

210. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки у  власність  громадянці  Багулі  Ользі  Юріївні  для  ведення
особистого селянського господарства 



211. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянці  Рой  Вірі  Петрівні  для  ведення
особистого селянського господарства

212. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянці  Коржовій  Ользі  Миколаївні  для
ведення особистого селянського господарства 

213. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянці  Хижняк  Антоніні  Миколаївні  для
ведення особистого селянського господарства 

214. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянину  Резниченку  Вячеславу
Олександровичу для ведення особистого селянського господарства
 
215. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці Юзефів Тетяні Дмитрівні для ведення
особистого селянського господарства 

216. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянці  Луценко  Раїсі  Олександрівні  для
ведення особистого селянського господарства

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

218. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність громадянину Удовіченку Назару Валерійовичу 
для ведення особистого селянського господарства

219. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянину Шмакову Андрію Леонідовичу для
ведення особистого селянського господарства 

220. Про надання дозволу громадянину Денисовцю Анатолію Іларіоновичу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства

221. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки у  власність  громадянці  Гриценко  Аллі  Олександрівні  для
ведення особистого селянського господарства

222. Про надання дозволу громадянину  Поддячому Максиму Сергійовичу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства 



223. Про надання дозволу громадянину Демиденку Валерію Анатолійовичу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства
 
224. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці  Сулизі Ірині Вікторівні для ведення
особистого селянського господарства
 
225. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянці   Поддячій  Любові  Андріївні  для
ведення особистого селянського господарства

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

227.  Про  надання  дозволу  громадянину  Бідоленку  Валерію  Вікторовичу  на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства 

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

229.  Про  надання  дозволу  громадянці   Фоменко  Світлані  Олександрівні  на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства 

230.  Про  надання  дозволу  громадянину   Діденку  Олегу  Євгенійовичу  на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства 

231. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці  Пісковець Ірині Іванівні для ведення
особистого селянського господарства 

232. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянці   Горбатенко  Ользі  Петрівні  для
ведення особистого селянського господарства 

233.  Про  надання  дозволу  громадянину   Ярошенку  Олегу  Сергійовичу  на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства 



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

235. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці Поддячій Олені Володимирівні для
ведення особистого селянського господарства 

236.  Про  надання  дозволу  громадянину-  учаснику  АТО  Ральцеву  Юрію
Олександровичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 

237.  Про надання дозволу громадянину Стеценку Михайлу Максимовичу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства 

238.  Про  надання  дозволу  громадянці  Фенько  Ганні  Данилівні  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства 

239. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці  Вельбой Вікторії Костянтинівні для
ведення особистого селянського господарства 

240. Про надання дозволу громадянину Федорченку Вадиму Григоровичу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства
 
241.  Про  надання  дозволу  громадянину  Кириченку  Миколі  Вікторовичу  на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства 

242. Про надання дозволу громадянину Ланчаку Євгенію Володимировичу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства

243.  Про  надання  дозволу  громадянці  Ланчак  Анні  Сергіївні  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства 

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

245. Про надання дозволу громадянці Шестаковій Ользі Сергіївні на розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства



246. Про надання дозволу громадянці Скляровій Руслані Вікторівні на розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства 

247.  Про  надання  дозволу  громадянину  Мамулі  Ігорю  Миколайовичу  на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства 

248.  Про надання дозволу громадянці  Закаблук Наталії  Іванівні  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства 

249. Про надання дозволу громадянину Олефіренку Олексію Сергійовичу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства 

250.  Про надання дозволу громадянину Помазану Василю Миколайовичу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства
 
251. Про надання дозволу громадянину Соболєву Олександру Миколайовичу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства 

252. Про надання дозволу громадянці Манько Лілії Володимирівні на розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства

253.  Про надання  дозволу  громадянці  Шкробот  Олені  Петрівні  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства 

254.  Про  надання  дозволу  громадянці  Пасльон  Тетяні  Олександрівні  на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства 

255.  Про надання дозволу громадянину Заікіну Івану Івановичу на розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства 

256.  Про  надання  дозволу  громадянці  Рибаковій  Ірині  Олександрівні  на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства 



257. Про надання дозволу громадянину Стоміну Сергію Івановичу на розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства
 
258. Про надання дозволу громадянці Гущі Інні Леонідівні на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства

259. Про надання дозволу на  розробку технічної документації із землеустрою
щодо  встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на
місцевості) у власність громадянину Гончару Володимиру Сергійовичу

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

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

262.  Про  надання  дозволу  громадянці  Ахмед  Ользі  Сергіївні  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства 

263.  Про  надання  дозволу  громадянці  Шпак  Анні  Миколаївні  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства 

264. Про розгляд заяви громадянина  Черткова Олега Ігоревича 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

265.  Про  розгляд  заяви  громадянина   Чижа  Вячеслава  Олександровича  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

266. Про розгляд заяви громадянки  Назаренко  Ірини  Вікторівни  про надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
кадастровий номер 5920382000:01:003:5085 у власність для ведення особистого
селянського  господарства  на  території  Чупахівської  селищної  ради
Охтирського району Сумської області



267. Про розгляд заяви громадянина  Корабельського Артема Миколайовича
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

268.  Про розгляд  заяви  громадянина   Федоркіна  Володимира  Валерійовича
про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної ділянки кадастровий номер 5920385400:01:001:5692 у власність для
ведення  особистого  селянського  господарства  на  території  Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області

269.  Про розгляд заяви громадянина Реви Олександра  Миколайовича   про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  кадастровий  номер  5920355500:01:001:5518  у  власність  для  ведення
особистого селянського господарства на території Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області

270.Про розгляд заяви громадянки Бабаєвої Аліни  Віталіївни   про надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
кадастровий номер 5920385400:01:001:5692 у власність для ведення особистого
селянського  господарства  на  території  Чупахівської  селищної  ради
Охтирського району Сумської області

271.Про розгляд заяви громадянки  Тарасенко  Валентини  Миколаївни  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

272.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо проведення
інвентаризації  земельної  ділянки  сільськогосподарського  призначення  за
межами  населених  пунктів  на  території  Чупахівської  селищної  ради
Охтирського району Сумської області

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

273. Про  затвердження  проєктно-кошторисної  документації  по  об’єкту:
«Реконструкція  системи  опалення  в  Олешнянському  навчально-виховному
комплексі: загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної  освіти
імені Героя Радянського Союзу Степана Долгого Чупахівської селищної ради
Охтирського  району  Сумської  області  (Сумська  обл.,  Охтирський  р-н,
с.Олешня, пров.Шкільний,1)»



ДОПОВІДАЄ: Олена Бекірова –  начальник відділу освіти,  молоді та спорту.

274. Різні.   

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної власності для
подальшого продажу прав оренди на земельних торгах (аукціоні) для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва ( код цільового призначення 
згідно класифікації видів цільового призначення земель – 01.01), розташованої 
за межами населеного пункту на території Чупахівської селищної ради                

Про розгляд заяви громадянки Черкашиної Віри  Іванівни   про надання дозволу
на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
кадастровий номер 5920385400:01:001:5692 у власність для ведення особистого
селянського  господарства  на  території  Чупахівської  селищної  ради
Охтирського району Сумської області

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

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

1.СЛУХАЛИ: Миколу Маслюка  – секретаря Чупахівської селищної ради
про  затвердження   програми  «Правопорядок  на 2021 – 2025 роки» .
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

2.  СЛУХАЛИ: Анну  Касьяненко  –  начальника  фінансового  відділу  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

3. СЛУХАЛИ: Анну Касьяненко – начальника фінансового відділу про 
прийняття субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 
програми «Спроможна школа для кращих результатів»   у 2021 році. 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

4. СЛУХАЛИ: Анну  Касьяненко  –  начальника  фінансового  відділу  про
внесення  змін  до  рішень  дев’ятої сесії  восьмого  скликання  Чупахівської
селищної ради від 13.07.2021 року: «Про встановлення ставок та пільг із сплати
податку  на  нерухоме  майно,  відмінне  від  земельної  ділянки  на  території
Чупахівської  селищної  ради,  «Про  встановлення ставок  та  пільг  із  сплати



земельного  податку  на  території  Чупахівської  селищної  ради», «Про
встановлення єдиного податку для фізичних осіб-підприємців при спрощеній
системі оподаткування на території Чупахівської селищної ради».
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

5. СЛУХАЛИ: Анну Касьяненко – начальника фінансового відділу про 
затвердження рішення виконавчого комітету, прийнятого в міжсесійний період.
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

6. СЛУХАЛИ: Анну Касьяненко – начальника фінансового відділу про вступ до 
Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст 
України».
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

7. СЛУХАЛИ: Анну Касьяненко – начальника фінансового відділу про 
внесення змін до рішення чотирнадцятої  сесії сьомого скликання від 
21.12.2018 року «Про затвердження Програми економічного та соціального 
розвитку Чупахівської селищної ради на 2019 рік та наступні 2020 – 2021 
програмні роки»
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

8. СЛУХАЛИ: Анну Касьяненко – начальника фінансового відділу про 
внесення змін до рішення десятої  сесії восьмого скликання Чупахівської 
селищної ради від 20.08.2020 року «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

9. СЛУХАЛИ:Олену Бекірову –  начальника відділу освіти,  молоді та спорту 
про затвердження мережі   закладів освіти Чупахівської селищної ради  на 
2021/2022 навчальний рік.
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

10. СЛУХАЛИ:Олену Бекірову –  начальника відділу освіти,  молоді та спорту
про  затвердження  Стратегії  розвитку   Комунальної  установи  «Центр
професійного розвитку педагогічних працівників Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області» на 2021-2025 роки.
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно



11. СЛУХАЛИ:Олену Бекірову –  начальника відділу освіти,  молоді та спорту
про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади директора Комунальної
установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області».
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

12. СЛУХАЛИ:Олену Бекірову –  начальника відділу освіти,  молоді та спорту
про затвердження проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт
по  об’єкту:   «Часткова  заміна  вікон   та  дверей  на  енергозберігаючі  в
Олешнянському навчально-виховному комплексі: загальноосвітня  школа І-ІІІ
ступенів – заклад дошкільної  освіти імені Героя Радянського Союзу Степана
Долгого  Чупахівської  селищної  ради   Охтирського  району Сумської  області
(Сумська обл., Охтирський р-н, с.Олешня, пров.Шкільний,1)»
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

13. СЛУХАЛИ:Олену Бекірову –  начальника відділу освіти,  молоді та спорту
про передачу майна з балансу відділу освіти,  молоді  та спорту Чупахівської
селищної ради на баланс Чупахівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

14.  СЛУХАЛИ: Павла  Чуба  -  начальника  відділу  організаційно  –  кадрової,
загальної  роботи,  документообігу,  зв’язків  з  громадськістю  та   юридичного
забезпечення  про  реорганізацію  відділу  культури  шляхом  приєднання  до
відділу  освіти  молоді   та  спорту  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського
району  Сумської області .
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

15. СЛУХАЛИ: Світлану Журавель - начальника відділу соціального захисту 
населення про внесення змін до Програми соціального захисту населення 
Чупахівської селищної  ТГ на 2021 рік .                                                                   
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

16. СЛУХАЛИ: Світлану Журавель - начальника відділу соціального захисту 
населення про надання допомоги на лікування.
 УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно



17.  СЛУХАЛИ: Світлану Журавель - начальника відділу соціального захисту 
населення про внесення змін до структури та загальної чисельності, штатного 
розпису  відділу соціального захисту населення Чупахівської селищної ради . 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

18.  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: одноголосно

19. СЛУХАЛИ: Наталію Чуб -  головного бухгалтера Чупахівської селищної 
ради про безоплатне прийняття майна (кисневих концентраторів) у комунальну 
власність Чупахівської селищної територіальної громади від Сумської обласної 
ради 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

20. СЛУХАЛИ: Наталію Чуб -   головного бухгалтера Чупахівської селищної
ради про безоплатну передачу майна(кисневих концентраторів) з комунальної
власність  Чупахівської  селищної  територіальної  громади  в  оперативне
управління  Комунального  некомерційного  підприємства  «Центр  первинної
медико-санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради.
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

21. СЛУХАЛИ:  Світлану  Хижняк  –  начальника  відділу  житлово  –
комунального  господарства  та  благоустрою про  затвердження  Правил
розміщення  зовнішньої  реклами на території   Чупахівської   селищної
територіальної громади.
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

22.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  затвердження  переліку  земельних  ділянок  призначених  для
продажу права оренди на земельних торгах у формі аукціону окремими лотами
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

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 для створення громадських пасовищ
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно



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 для створення громадських пасовищ
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

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 для створення громадських пасовищ
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

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 для створення громадських пасовищ
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

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 для створення громадських пасовищ
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

28.  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 для створення громадських пасовищ
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

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 для створення громадських пасовищ
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

30. 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 земельних ділянок в натурі ( на місцевості) під



проектними (польовими) дорогами у масивах земель сільськогосподарського 
призначення на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 
Сумської області 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

31.  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 земельних ділянок в натурі ( на місцевості) під
проектними ( польовими) дорогами у масивах земель сільськогосподарського
призначення  на  території  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району
Сумської області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

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 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: 
ЗА – 22
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 1

33.  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
5920386300:01:003:0215
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

34.  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
5920386300:01:001:5671
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно



35.  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
5920385400:01:001:5588
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

36. 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: одноголосно

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  громадянину  Семигуку  Євгену  Олександровичу  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  громадянці  Семигук  Оксані  Олексіївні  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

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  громадянину  Ковальову  Івану  Петровичу  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: 
ЗА – 21
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 2

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  Кожевнікову  Василю  Анатолійовичу  для
ведення особистого селянського господарства



УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

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 громадянину Саєнку Олександру Петровичу для ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

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  Серебрякову  Віктору  Григоровичу  для
ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

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 Шудрик Надії Петрівні для ведення особистого 
селянського господарства
 УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

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 Манжай Інні Сергіївні для ведення особистого
селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

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   Кужель  Тетяні  Миколаївні  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

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 Вакуленку Анатолію Олексійовичу для 
ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

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 Гаранжі Вірі Миколаївні для ведення 
особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

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  громадянину  Красулі  Леоніду  Івановичу  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

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  Леві  Світлані  Миколаївні  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

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  громадянину  Ромасю  Владиславу  Анатолійовичу  для
ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: 
ЗА – 21
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 2

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 громадянину Свириденку Анатолію Петровичу для ведення
особистого селянського господарства



УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

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  Лисоконь  Ірині  Миколаївні  для  ведення  особистого
селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

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 Ємець Інні Миколаївні для ведення особистого
селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: 
ЗА – 22
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 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  Ткаченку  Михайлу  Костянтиновичу  для
ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

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 Гаранжі Олексію Миколайовичу для ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

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  Бекчанову  Камілджану  Матчановичу  для
ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно



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 громадянину Порохні Володимиру Васильовичу для 
ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

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 громадянину Бірюкову Ігорю Олександровичу для ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

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 Апанасенку Олегу Анатолійовичу для ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

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 Федоровій Тетяні Володимирівні для ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

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  Бекчановій  Антоніні  Іванівні  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

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 Володимирівні для ведення 
особистого селянського господарства
 УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно



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 Байстрюченко Валентині Іванівні для ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

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  Німчуновій  Юлії  Михайлівні  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

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  Резниченко Любові  Миколаїівні  для ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

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  Ткаченко  Наталії  Іванівні  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

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  Хижняк  Тетяні  Григорівні  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

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  громадянці  Яризько  Валентині  Миколаївні  для  ведення
особистого селянського господарства



УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

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  громадянці  Яризько  Аллі  Миколаївні  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

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 Ткаченко Світлані Олександрівні для ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

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 Рубан Тетяні Валеріївні для ведення особистого
селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

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 Кужелю Олександру Сергійовичу для ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

73.  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 Байстрюченко Вікторії Георгіївні для ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

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 Бондаренку Володимиру Олександровичу для
ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

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  громадянину  Ткаченку  Олександру  Сергійовичу  для
ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

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  громадянину  Гальосі  Олександру  Миколайовичу  для
ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

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 Козирці Олександру Віталійовичу для ведення
особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

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 громадянці Кужель Ользі Олександрівні для будівництва і
обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд
(присадибна ділянка)
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: 
ЗА – 22
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 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  громадянці  Хрякову  Миколі  Васильовичу  у  власність  для  ведення
особистого селянського господарства  



УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

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  Теребію  Олександру  Володимировичу  для
ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

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  Биковець  Ользі   Миколаївні  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

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  громадянину  Цебрій  Петру  Михайловичу  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

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 Закаблук Ірині Павлівні для ведення особистого
селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

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  громадянину  Тертичному  Володимиру  Сергійовичу  для
ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

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  Слесь  Світлані  Миколаївні  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

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  громадянці  Діденко  Ользі  Володимирівні  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

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  Рубан  Вікторії  Валеріївні  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

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  громадянці  Кужель  Ользі  Миколаївні  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: 
ЗА – 22
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 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 громадянці Пирлик Ганні Іванівні для ведення особистого
селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

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 громадянці  Карпенко Марині  Олександрівні для ведення
особистого селянського господарства



УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

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  громадянці  Боровенській  Тетяні  Олексіївні  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

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  громадянці  Тертичній  Наталії  Сергіївні  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

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  громадянці  Ткаченко  Світлані  Валентинівні  для ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

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  Карпенку  Ігорю  Івановичу  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: 
ЗА – 22
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 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  Івахову  Миколі  Вікторовичу  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно



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  громадянці  Олтян  Любові  Миколаївні  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: 
ЗА – 22
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 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  громадянці  Ареховій  Тамарі  Іванівні  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

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 Лимарь Діні Георгіївні для ведення особистого
селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

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  громадянину Боровенському Олександру  Павловичу  для
ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

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 Шульзі Любові Іванівні для ведення особистого
селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

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 громадянці Тертичній Тетяні Володимирівні для ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

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  громадянці  Кужель  Валентині  Яківні  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

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  громадянці  Олещенко  Лілії  Сергіївні  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

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 Боровенській Людмилі Миколаївні для ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

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 громадянину Дашутіну Дмитру Анатолійовичу для ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

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  громадянину  Довгополу  Анатолію  Андрійовичу  для
ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

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  Хижняку  Сергію  Володимировичу  для
ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

108. 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 Волкову Сергію Олексійовичу для ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

109. 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 Ральцеву Сергію Анатолійовичу для ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

110. 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  Зорич  Галині  Миколаївні  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: 
ЗА – 22
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 1

111. 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  Казьміній  Вікторії  Іванівні  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: 
ЗА – 22
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 1



112. 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  Івахову  Владиславу  Миколайовичу  для
ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: 
ЗА – 22
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 1

113. 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  Іваховій  Світлані  Сергіївні  для  ведення
особистого селянського господарства

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: 
ЗА – 22
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 1

114. 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  Стукало  Ніні  Григорівні  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

115. 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 Поддячій Катерині Костянтинівні для ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

116. 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  Мініну  Павлу  Івановичу  для  ведення
особистого селянського господарства



УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

117. 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  Поддячій  Ользі  Володимирівні  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

118. 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  Кубраку  Євгенію  Олександровичу  для
індивідуального садівництва
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                      
ГОЛОСУВАЛИ: 
ЗА – 21
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 2

119. 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 Хижняк Марії Матвіївні для ведення особистого
селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

120. 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  у  власність  громадянці
Резниченко  Лідії  Федорівні  для  будівництва  і  обслуговування   житлового
будинку, господарських будівель і споруд
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

121. 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  у  власність  громадянці
Савченко  Наталії  Павлівні  для  будівництва  і  обслуговування   житлового
будинку, господарських будівель і споруд



УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

122. 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 Демиденку Володимиру Миколайовичу для
ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

123. 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  у  власність  громадянці
Кравченко  Валентині  Михайлівні  для  ведення  товарного
сільськогосподарського  виробництва  за  адресою:  Чупахівська  селищна  рада,
Охтирський  район,  Сумська  область,  за  кадастровим  номером:
5920355500:01:003:0323
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

124. 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  у  власність  громадянці
Алєйніковій  Ганні  Данилівні  для  будівництва  і  обслуговування   житлового
будинку, господарських будівель і споруд
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

125. 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  у  власність  громадянці
Алєйніковій Ганні Данилівні для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

126. 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  у  власність  громадянці
Алєйніковій Ганні Данилівні для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно



127. 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  Котенко  Альоні  Олександрівні  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

128. 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 Тараніній Олені Іванівні для індивідуального
садівництва
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

129. 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  у  власність  громадянці
Макаренко Надії Володимирівні для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва за межами населених пунктів на території Чупахівської селищної
ради,  Охтирського  району,  Сумської  області,  кадастровий  номер:
5920382000:01:007:0022
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

130. 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  у  власність  громадянці
Макаренко Надії Володимирівні для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва за межами населених пунктів на території Чупахівської селищної
ради,  Охтирського  району,  Сумської  області,  кадастровий  номер:
5920382000:01:007:0023
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

131. 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 Яризьку Ігорю Анатолійовичу для ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно



132. 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 Горбатенку Сергію Петровичу для ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

133. 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  Бойку  Віталію  Дмитровичу  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

134. 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 Ткаченку Віталію Вікторовичу для ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

135. 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  Федорову  Андрію  Володимировичу  для
ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

136. 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 Андрію Миколайовичу для ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: 
ЗА – 22
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 1



137. 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  Ганні  Вадимівні  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

138. 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  Глебовій  Яні  Михайлівні  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

139. 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  Столяренко  Тетяні  Миколаївні  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

140. 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 Багулі Володимиру Олексійовичу для ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

141. 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  Кужель  Ганні  Миколаївні  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

142. 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 Топчій Олені Сергіївні для ведення особистого
селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно



143. 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  Горбатенко  Вікторії  Сергіївні  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

144. 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  Гуцовій  Альоні  Олександрівні  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

145. 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  Марині  Миколаївні  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: 
ЗА – 22
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 1

146. 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  Макаренко  Валентині  Іванівні  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 затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у  власність  громадянину  Макаренку  Сергію  Івановичу  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно



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  в  оренду  ПСП  АФ  «Піонер»  для  ведення
товарного  сільськогосподарського  виробництва  розташованої  за  адресою:
с. Оленинське, вул. Будильська, б.2 «є» 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: 
ЗА – 22
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 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  в  оренду  ПСП  АФ  «Піонер»  для  ведення
товарного  сільськогосподарського  виробництва  розташованої  за  адресою:
с. Оленинське, вул. Будильська, б.2 «з»
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: 
ЗА – 22
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 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  в  оренду  ПСП  АФ  «Піонер»  для  ведення
товарного  сільськогосподарського  виробництва  розташованої  за  адресою:
с.Оленинське, вул. Будильська, б.2 «ж»
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: 
ЗА – 22
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 1

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



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

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

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

155. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  надання  дозволу  громадянину  Воробйову  Ростиславу
Олександровичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: 
ЗА – 22
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 1

156. 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. Водяницькій Юлії Дмитрівні для
ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно



157. 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  Бардаку  Олегу
Вікторовичу для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

158. 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 Остапенко Наталії 
Вікторівні для ведення УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.     
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно
особистого селянського господарства
 
159. 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 Кіяшко Катерині Іванівні 
для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

160. 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 Швецову Володимиру
Олексійовичу для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: 
ЗА – 22    1
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 2

161. 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 Міславському Тарасу
Вікторовичу для ведення особистого селянського господарства
 УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно



162. 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  Апанасенко  Олені
Олександрівні для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

163. 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 Вакуленко Світлані 
Вікторівні для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

164. 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  Ляшенко  Світлані
Василівні для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

165. 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  Чеснаковій  Юлії
Миколаївні для ведення особистого селянського господарства
 УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

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

167. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  надання  дозволу  громадянці  Шаховій  Світлані  Андріївні  на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно



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

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

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

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

172. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про надання дозволу громадянці Мамулі Вікторії Олександрівні на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

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



 УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

174. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  надання  дозволу  громадянці  Берест  Раїсі  Миколаївні  на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

175. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  надання  дозволу  громадянці  Лапіній  Алісі  Олександрівні  на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

176. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про надання дозволу громадянці Заікіній Парасковії Миколаївні на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: 
ЗА – 22
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 1

177. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про надання дозволу громадянину Василенку Івану Степановичу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: 
ЗА – 22
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 1

178. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про надання дозволу громадянину Невдачину Валентину Івановичу



на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: 
ЗА – 22
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 1

179. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про надання дозволу громадянину Заікіну Олександру Яковичу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: 
ЗА – 22
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 1

180. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  надання  дозволу  громадянці  Міщенко  Ользі  Олексіївні  на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

181. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про надання дозволу громадянці Крамаренко Наталії Григорівні на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

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



183. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про надання дозволу громадянці Невдачиній Наталії Олександрівні
на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

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

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

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

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

188. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  надання  дозволу  громадянці  Мороз  Яні  Олександрівні  на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно



189. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  надання  дозволу  громадянці  Єременко  Олені  Іванівні  на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: 
ЗА – 22
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 1

190. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  надання  дозволу  громадянці  Шульженко  Альоні  Ігорівні  на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

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

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

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



194. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про надання дозволу громадянці Невдачиній Людмилі Миколаївні
на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

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

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

197. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  надання  дозволу  громадянці  Семигук  Євгенії  Іванівні  на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

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

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



ЗА – 22
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 1

200. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  надання  дозволу  громадянину  Воробйову  Богдану
Олександровичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: 
ЗА – 22
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 1

 201. 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.  Водяницькій Ангеліні  Сергіївні
для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

202. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про надання дозволу громадянину Мамєдову Рустаму Асіфовичу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: 
ЗА – 22
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 1

203. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про надання дозволу громадянці Кириченко Вікторії Володимирівні
на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: 
ЗА – 22
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0



НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 1

204. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  надання  дозволу  громадянці  Решітько  Аллі  Олексіївні  на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

205. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про надання дозволу громадянці Шевченко Валентині Олександрівні
на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

206. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про надання дозволу громадянці Лапіній Галині Володимирівні на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

207. 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  Заікіну  Віктору
Івановичу для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

208. 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 Скрипник Ользі Іванівні
для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

209. 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



Дуднику  Василю  Сергійовичу  для  ведення  особистого  селянського
господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

210. 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 Багулі Ользі Юріївні для
ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

211. 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  Рой  Вірі  Петрівні  для
ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

212. 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  Коржовій  Ользі
Миколаївні для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

213. 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  Хижняк  Антоніні
Миколаївні для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

214. 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 Резниченку Вячеславу
Олександровичу для ведення особистого селянського господарства
 УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

215. 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 Юзефів Тетяні Дмитрівні
для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

216. 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  Луценко  Раїсі
Олександрівні для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

217. 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  Олені
Сергіївні для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

218. 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 Удовіченку Назару 
Валерійовичу для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

219. 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  Шмакову  Андрію
Леонідовичу для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

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



221. 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  Гриценко  Аллі
Олександрівні для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

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

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

224. 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  Сулизі Ірині Вікторівні
для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

225. 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   Поддячій  Любові
Андріївні для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

226. 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   Ткаченко  Світлані
Василівні для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно



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

228. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про надання дозволу громадянці  Шкоденко Людмилі Вікторівні на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

229. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про надання дозволу громадянці  Фоменко Світлані Олександрівні
на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

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

231. 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  Пісковець Ірині Іванівні
для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

232. 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   Горбатенко  Ользі
Петрівні для ведення особистого селянського господарства 



УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

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

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

235. 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  Поддячій  Олені
Володимирівні для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

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

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



238. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  надання  дозволу  громадянці  Фенько  Ганні  Данилівні  на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

239. 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   Вельбой  Вікторії
Костянтинівні для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

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

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

242. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  надання  дозволу  громадянину  Ланчаку  Євгенію
Володимировичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: 
ЗА – 22
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 1

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



проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: 
ЗА – 22
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 1

244. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  надання  дозволу  громадянці  Васильченко  Тетяні  Іванівні  на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

245. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  надання  дозволу  громадянці  Шестаковій  Ользі  Сергіївні  на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

246. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  про надання дозволу громадянці Скляровій Руслані Вікторівні на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

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

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



УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

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

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

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

252. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  про надання  дозволу  громадянці  Манько  Лілії  Володимирівні  на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

253. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  надання  дозволу  громадянці  Шкробот  Олені  Петрівні  на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

254. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про надання дозволу громадянці Пасльон Тетяні Олександрівні на



розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

255. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  надання  дозволу  громадянину  Заікіну  Івану  Івановичу  на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: 
ЗА – 22
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 1

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

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

258. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про надання дозволу громадянці Гущі Інні Леонідівні на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: 
ЗА – 22
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 1



259. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  надання  дозволу  на   розробку  технічної  документації  із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) у власність громадянину Гончару Володимиру Сергійовичу
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: 
ЗА – 22
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 1

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

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

262. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про надання дозволу громадянці Ахмед Ользі Сергіївні на розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

263. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про надання дозволу громадянці Шпак Анні Миколаївні на розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

264. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  розгляд  заяви  громадянина   Черткова  Олега  Ігоревича  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: одноголосно

265. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  про розгляд заяви громадянина  Чижа Вячеслава Олександровича
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: одноголосно

266. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про розгляд заяви громадянки  Назаренко  Ірини  Вікторівни  про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  кадастровий  номер  5920382000:01:003:5085  у  власність  для  ведення
особистого селянського господарства на території Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

267. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  розгляд  заяви  громадянина   Корабельського  Артема
Миколайовича 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: одноголосно

268. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  розгляд  заяви  громадянина   Федоркіна  Володимира
Валерійовича   про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення  земельної  ділянки  кадастровий  номер  5920385400:01:001:5692  у
власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  на  території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно



269. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  про розгляд  заяви громадянина Реви Олександра  Миколайовича
про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної ділянки кадастровий номер 5920355500:01:001:5518 у власність для
ведення  особистого  селянського  господарства  на  території  Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

270. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  розгляд  заяви  громадянки  Бабаєвої  Аліни   Віталіївни    про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  кадастровий  номер  5920385400:01:001:5692  у  власність  для  ведення
особистого селянського господарства на території Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

271. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології про розгляд заяви громадянки  Тарасенко  Валентини  Миколаївни
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: одноголосно

272. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
проведення  інвентаризації  земельної  ділянки  сільськогосподарського
призначення за межами населених пунктів на території Чупахівської селищної
ради Охтирського району Сумської області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

273.  СЛУХАЛИ: Олену  Бекірову  –   начальника відділу  освіти,   молоді  та
спорту  про  затвердження  проєктно-кошторисної  документації  по  об’єкту:
«Реконструкція  системи  опалення  в  Олешнянському  навчально-виховному
комплексі: загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної  освіти
імені Героя Радянського Союзу Степана Долгого Чупахівської селищної ради
Охтирського  району  Сумської  області  (Сумська  обл.,  Охтирський  р-н,
с. Олешня, пров. Шкільний,1)» 



УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

274. Різні.  

 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 за рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної 
власності для подальшого продажу прав оренди на земельних торгах (аукціоні) 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва ( код цільового 
призначення згідно класифікації видів цільового призначення земель – 01.01), 
розташованої за межами населеного пункту на території Чупахівської селищної
ради                                                                                                                                 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  виконуючу  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології  про  розгляд  заяви  громадянки  Черкашиної  Віри   Іванівни    про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  кадастровий  номер  5920385400:01:001:5692  у  власність  для  ведення
особистого селянського господарства на території Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

Селищний голова                                                                 Олександр КУЖЕЛЬ




	2.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».
	20. Про безоплатну передачу майна(кисневих концентраторів) з комунальної власність Чупахівської селищної територіальної громади в оперативне управління Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради.
	2. СЛУХАЛИ: Анну Касьяненко – начальника фінансового відділу 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».
	20. СЛУХАЛИ: Наталію Чуб - головного бухгалтера Чупахівської селищної ради про безоплатну передачу майна(кисневих концентраторів) з комунальної власність Чупахівської селищної територіальної громади в оперативне управління Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради.

