
 
 
 
                                 
                                                          

 
                                

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 
ПРОТОКОЛ  № 25 

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

 
від 31 січня 2022 року                                                               смт Олександрівка 
           
Селищний голова:  

 
Шановні депутати, шановні запрошені! 

 
На другому пленарному засіданні двадцять п’ятої сесії 

Олександрівської селищної ради восьмого скликання присутніх 15 депутатів  
із  26 обраних (додаток №1).  

Згідно з пунктом 12 статті 46 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» пленарне засідання ради є повноважним, так як 
присутніх депутатів більше половини від загального складу ради, але 
недостатньо для розгляду земельних питань, щодо безоплатної передачі 
земельних ділянок комунальної власності у приватну власність, рішення по 
яких приймається не менш як двома третинами голосів депутатів від 
загального складу ради, що передбачено абзацом 2 частини 2 статті 59 
вищезазначеного закону.  

Продовжуємо роботу пленарного засідання двадцять п’ятої сесії 
Олександрівської селищної ради восьмого скликання.  
 

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

просторового планування  
Шевченко Сергій Петрович  Начальник відділу юридичного 

забезпечення  
Шишка Василь Юрійович  Юрисконсульт ДП «Олександрівське 

лісове господарство» 
 

Селищний голова: в кого будуть пропозиції? 
 
Депутат Брайко В.В. від фракції «За майбутнє», вніс пропозицію 
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розглянути на цьому пленарному засіданні питання «Про встановлення 
пільги по сплаті земельного податку громадським організаціям української 
спілки ветеранів Афганістану (воїнів – інтернаціоналістів) на території 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області на 2022 рік».  
Селищний голова: Ставлю на голосування пропозицію депутата              
Брайка В.В. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-15 ,  
«проти»-0,  
«утримались»-1, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Пропозицію прийнято. 
Результати поіменного голосування у додатку №2. 
 
Селищний голова ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
встановлення пільги по сплаті земельного податку громадським організаціям 
української спілки ветеранів Афганістану (воїнів – інтернаціоналістів) на 
території Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області на 2022 рік. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-15,  
«проти»-0,  
«утримались»-1, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3700/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №3. 
 
Селищний голова запропонував перенести процедурно питання з №14.1. по 
№14.10. та питання 27.10.2. по ДП «Олександрівське лісове господарство» та  
розглянути їх першочергово на цьому пленарному засіданні, а саме: 
 
 

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

Вітер М.М.  

2.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу 
земельної ділянки кадастровий номер: 
3520585000:02:000:0655 у постійне користування ДП 

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

земельної ділянки кадастровий номер: 
3520581500:02:000:0344 у постійне користування ДП 
«Олександрівське лісове господарство».  

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М.  

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

Вітер М.М. 

 
Селищний голова: Ставлю на голосування, хто за те, щоб дані питання 
перенести і розглянути першочергово на пленарному засіданні. Лічильній 
комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-15,  
«проти»-0,  
«утримались»-1, 
«не голосували»-0. 
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В голосуванні бере участь селищний голова. 
Пропозицію прийнято. 
Результати поіменного голосування у додатку №4. 
 
Слово для виступу попросив юрисконсульт ДП «Олександрівське лісове 
господарство» Шишка Василь Юрійович, який наголосив, що рішення про 
надання дозволів на розроблення проектів землеустрою по названих 
земельних ділянках приймалися депутатами відповідних сільських рад і, 
оскільки були надані дозволи на виготовлення проектів землеустрою і ці 
проекти вже виготовлені, а також враховуючи те, що земельні ділянки 
розташовані на буграх, схилах та косогорах, і ними користуватися для інших 
цілей не можливо то доцільно, щоб ці земельні ділянки були заліснені.   
 
Селищний голова: Слово для розгляду вищезазначених земельних питань 
надається начальнику відділу земельних ресурсів та просторового 
планування Олександрівської селищної ради Вітру Миколі Михайловичу.  
Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу земельної ділянки кадастровий номер: 
3520587500:02:000:1419 у постійне користування ДП «Олександрівське 
лісове господарство».  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-8,  
«проти»-0,  
«утримались»-8, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №5. 
 
Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу земельної ділянки кадастровий номер: 
3520585000:02:000:0655 у постійне користування ДП «Олександрівське 
лісове господарство».  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-8,  
«проти»-0,  
«утримались»-8, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
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Результати поіменного голосування у додатку №6. 
 
Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу земельної ділянки кадастровий номер: 
3520581500:02:000:0344 у постійне користування ДП «Олександрівське 
лісове господарство».  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-8,  
«проти»-0,  
«утримались»-8, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №7. 
 
Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу земельної ділянки кадастровий номер: 
3520585500:02:000:0379 у постійне користування ДП «Олександрівське 
лісове господарство».  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-8,  
«проти»-0,  
«утримались»-8, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №8. 
 
Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу земельної ділянки кадастровий номер: 
3520580500:02:000:0337 у постійне користування ДП «Олександрівське 
лісове господарство».  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-8,  
«проти»-0,  
«утримались»-8, 
«не голосували»-0. 
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В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №9. 
 
Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу земельної ділянки кадастровий номер: 
3520581500:02:000:0350 у постійне користування ДП «Олександрівське 
лісове господарство».  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-8,  
«проти»-0,  
«утримались»-8, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №10. 
 
Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу земельної ділянки кадастровий номер: 
3520583000:02:000:0851 у постійне користування ДП «Олександрівське 
лісове господарство».  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-8,  
«проти»-0,  
«утримались»-8, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №11. 
 
Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу земельної ділянки кадастровий номер: 
3520583000:02:000:0496 у постійне користування ДП «Олександрівське 
лісове господарство».  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-8,  
«проти»-0,  
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«утримались»-8, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №12. 
 
Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу земельної ділянки кадастровий номер: 
3520580500:02:000:0338 у постійне користування ДП «Олександрівське 
лісове господарство».  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-8,  
«проти»-0,  
«утримались»-8, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №13. 
 
Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу земельної ділянки кадастровий номер: 
3520587500:53:000:0142 у постійне користування ДП «Олександрівське 
лісове господарство».  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-8,  
«проти»-0,  
«утримались»-8, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №14. 
 
Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок ДП 
«Олександрівське лісове господарство».  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на 
голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в 
цілому, як рішення нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  



8 
 

«за»-15,  
«проти»-0,  
«утримались»-1, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3701 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №15. 
 
Селищний голова: 
 

Шановні депутати! 
 

Для подальшого розгляду інших земельних питань кворум відсутній, а 
тому питання, які виносились на розгляд двадцять п’ятої сесії 
Олександрівської селищної ради восьмого скликання, переносяться на 
наступне пленарне засідання, яке відбудеться 04.02.2022 року.  

Оголошуюється перерва.  
 
 
 
 
Селищний голова                                                      Олександр БЕЗПЕЧНИЙ 
 


