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ПРОТОКОЛ № J O  
засідання постійної комісії селищної ради з питань сільського господарства, 

землекористування, екології та раціонального використання природних ресурсів

від 13 жовтня 2021 року смт Олександрівка
ПРИСУТНІ:

голова постійної комісії: Ковтун В.О. 
секретар постійної,комісії; Бойко Р.М.
члени постійної комісії: Пісний О.І, Савченко С.В., Сокол С.М.

ЗАПРОШЕНІ:

Безпечний О.І. Олександрівський селищний голова

СкляренкоїВ.І. Заступникселиіцного голови з питань діяльності 
виконавчих, органів Олександрівської селищної, 
ради Кротівницького району Кіровоградської, 
області

ВітерМ.М. Начальник відділу земельних ресурсі в та 
просторового планування Олекандрівської 
селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської: області

Бабич О.В. Заступник начальника відділу земельних ресурсів 
та просторового планування Олекандрівської 
селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області

Безпечний С.М,. Начальник загального відділу ,Олександрівської 
селищної ради

Старости сіл
Громадяни відносно яких иинсягься проекти 
рішень. *
Представник учасників АТО Махинько Олександр 
Вікторович ’
Депутати селищної ради: Самофал А.Оі, Тімченко-; 
В.М.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
Розгляд земельних питань та проектів рішень, які будуть внесені на розгляддев'ятнадцятої сесії 

Олександрівської селищної ради. Кропивницькога району Кіровоградської області восьмош скликання.
СЛУХАЛИ:

Перелік земельних питань та проектів рішень які будуть внесені на розгляд дев'ятнадцятої сесії 
Олексавдрівської селищної ради восьмого скликання Вітер Микола Михайлович начальника відділу 
земельних ресурсів іта проеторовош ! планування: Олексавдрівської селищної ради : кропивницькога району 
Кіровоградської області. Далі перелік:.

3.1 Про затвердження переліку/земельних, ділянок для продаж  прав ореади на них на 
земельних торгах для рибогосподарських потреб терміном на 10 років (додасться); та 
надання. дозволу на виготовлення; проектів землеустрою щодо, відведення земельних 
ділянок в оренду, технічної документації із землеустрою, щодо встановлення, (вгідношіеажя) 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та д'ехцічрої документації, з; нормативної 
грошової оцінки земельних ділянок, і паспортів водних об'єктів для рибогосподарських 
потреб (код: КВЦПЗ -  10.07) за рахунок земель водного фонду Олександрійської селищної
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ради Кропивницького району Кіровоградської області, для продажу права оренди на 
земельних торгах.

Додаток
до проекту рішення_______ сесії

Олексндрівської селищної ради 
від___________2021 р. № _

ПЕРЕЛІК
земельних ділянок для продажу прав оренди на них на земельних торгах 
для рибогосподарських потреб (код КВЦПЗ -10.07) терміном на 10 років

№
з/п

Місцерозташування 
земельної ділянки

Кадастровий номер (за 
наявності)

Орієнтовна 
площа 

земельної 
ділянки, га

Умови продажу 
земельної ділянки

Термін 
користуван 

ня А 
земельною' 
ділянкою

1 2. 3 4 5' 6

1

Олександрі вська 
селищна рада, за 

межами села 
Михайлівка

3520584500:02:000:7501 -  25.35

Продаж права 
оренди водних 

об’єктів у 
комплексі із. 
земельного 
ділянкою

10 років

2

Олександрі вська 
селищна рада, за 

межами села 
Михайлівка

3520584500:02:000:7502 •у 16.45

Продаж права, 
оренди водних 

об’єктів у 
комплексі із 
земельною 
ділянкою

Юргасіві

Олександрі вська 
селищна рада, за 

межами сега 
ІСитайгород

відсутній 3,20

Продаж права 
оренди водних 

об’єктів у 
комплексі.із 
земельною 
ділянкою

і

10 років

4
Олександрівевка 
селищна, рада, за 

межами села Веселе.,
відсутній 1530

Продаж права 
оренди водних 

об’єктів у 
комплексі 13 
земельною 
ділянкою

10 років
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Продаж права

5

Олександрівська 
селищна рада, за, 

межами села 
Миколаївка

3520585500:02:000:7506 24,3090 га

оренди водних 
об’єктів у 

комплексі із 
земельною 
ділянкою

10 років

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

3.2 Про затвердження форм договорів оренди землі сільськогосподарського призначення 
комунальної власності, продаж права оренди на які буде виставлено на земельні торги 
(аукціон).

За-5 
І Іроти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
Пропозиціїт

4.1. Про замовлення розроблення технічних документацій із землеустрою щодо 
інвентризації земельних ділянок під. об'єктами комунальної власностіддя обслуговування 
місцевих кладовищ, які розташовані на території Олександрі вської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (згідно додатку 1 ).3арсзсрвувати земельні 
ділянки длю розміщення та обслуговування місцевих кладовищ (згідно додатку 2).

Додаток!
- до рішення.Олексаядрівської 

селищної ради 
'від 2021 №___

Перелік
земельних ділянок під об'єктами комунальної власності 

дли обслуговування місцевих кладовищ

№.
з/п

Назва населеного 
пункту

Місце розташування 
кладовища 

(кадастровий номер 
ділянки за наявності)

Орієнтовна 
площа, га

Примітка

1 2 ■ 3 4 5
1 Олександрівна за межами 

смт. Олександрі вка
5,00

2 Олександрі вка вулиця Перемоги 9.00
3 Єлизаветградка вулиця Партизанська 2,50
4 Єлизаветградка. вулиця Вишнева 1,00 недіюче
5 Єлизаветградка вулиця Шулима 3^0 недіюче
6 Плішки вулиця Шкільна 140
7 Ьірки вулиця Центральна .3 20



8 Бірки біля вулиці Іванова 2,60
9 Бовтишка біля вулиці Центральна 6,97
10 Бовтишка біля вулиці Кленова 4,33
11 Букварка вулиця Вишнева 2,80
12 Тарасівка біля вулиці Шевченка 0,40
13 Тарасівна біля вулиці Шкільна 0,70
14 Роздолля біля вулиці Світла 0,40
15 Роздолля біля вулиці Світла 0,86
16 Веселе 3520581700:02:000:0667 1,5620
17 Гайове За межами с.Гайове 1,50
18 Вищі Верещаки біля вулиці Шкільна 2,80
19 Вищі Верещаки вулиця Генерала Єруха 0,80
20 Вищі Верещаки вулиця Шевченка 0,70
21 Любомирка біля вулиці Шкільна 2.00
22 Бурякове вулиця Лісова 0.30
21: 1 оликове вулиця Косенка 1,87
24 Кримки вулиця Шкільна 1.25
25 ' Стримівка провулок Шкільний 1,20
26 Івангород біля траси Олександрівка 

- Кіропивницький
1,80

27 Івангород вулиця Садова 1,50
28 Красносілля вулиця Черкаська 3,80
29 Красносілля вулиця Турікової 0,60
ЗО Красносілля вулиця Гоголя 1,80
31 Красносілля вулиця Гоголя 0,60
32 : Красносілля вулиця Центральна 3,30
33 Красносілля вулиця Велика 1,40
34 Красносілля вулиця Велика 0,15 недіюче
35 Гутницька вулиця Фросини Дикої 1,40
36 Бандурове провулок Колгоспний 4 1,90
37 Красносілка вулиця А-Дейнека 3.50
38 Красносілка біля вулиці 

Синьогубівська.
1.70

39 Михайлівка вулиця Пушкіна 6,50
40 Михайлівка вулиця Горького 0,80
41 Михайлівка вулиця Сонячна 0.30
42 Г ригорівка вулиця Лісова 1,00
43 Несваткове вулиця Шкільна 2,00
44 Несваткове вулиця Польова 0,60
45 Підлісне за межами села біля 

траси Олександрівка > 
Кропивницький

1,80

46 Підлісне вулиця Авдієвського 3,90 недіюче
47 Підлісне 1,80 недіюче ..
48 Підлісне 2,40 недіюче-
49 Розумівка біля вулиці Гагаріна 3,80

Миколаївка біля вулиці Шевченка 0,40
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50 Миколаївка біля вулиці 
Капітанівська

0,60

51 Родниківка біля вулиці Антонова 9,20
52 Родниківка біля вулиці Шевченка 4,09
53 Липівка біля вулиці Шосейна 0,05
54 Могилів Курінь 0,30
55 Мар’янівка біля вулиці Степова 1,07
56 Ясинуватка вулиця Центральна 1,50
57 Соснівка вулиця Садова 3,00
58 Соснівка вулиця Радянська 0,60 недіюче
59 Нижчі Верещаки вулиця Степова 1,20

60 Нижчі Верещаки вулиця Перемоги 2,80
61 Нижчі Верещаки вулиця Тясминська 1,50

62 Ставидла провулок Шкільний 3.10 недіюче
63 Хайнівка 1.50
64 Світова Зірка за межами населених 

пунктів
0,36

65 Стара Осота вулиця Лісняка 6.60
66 Поселянівка вулиця Молодіжна 2,40
67 Іванівка вулиця; Центральна 4,90
68 Нова Осота провулок Березяний 7,00
69 Триліси За межами населеного 

пункту
2,00 4

70 Гри ліси Біля вулиці Богдана 
Хмельницького

1.50

71 Антонівка Вулиця Грушевського 0.90
721. Антонівка ВулицяГ рушевськога .0,50 недіюче старе

польське
кладовище

73 Китайіород Вулиця Вячеслава . 
Чорновола

2.20 .

74 Северинівка: Вулиця Степова 0,60
75 Цвітне Біля вулиці Семена 

Неживого
7,50

76 Ружйчеве біля вулиці Набережна 0,50 недіюче .
77 Біляївка вулиця Лісова 0,12 недіюче
78 Омельгород вулицяСтепова; 1,10
79 Омельгород вулиця Нерубайська ■ 1,50 недіюче
80 Ясинове біля вулиці Гагаріна 2,00

Всього 1 179,082 /
Зат5 , -
Проти-
Утрималися- -
Рекомендації- •’
І Іропозиції-

5.1 Про відмову Якімову Володимиру Михайловичу у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення. земельної ділянки у власність для ведення
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особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,0000 га, на території 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, за 
межами села Омельгород, з наступних підстав: подані матеріали не відповідають вимогам 
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів 
населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко- 
економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно- 
територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених 
пунктів, затверджених у встановленому законом порядку, у відповідності до частини 7 
статті 118 Земельного кодексу України, а саме, у зв’язку з тим, що відповідно доданих 
графічних матеріалів,, зазначена земельна ділянка не перебуває в комунальній власності.

За-5
Проти-
Утримаянси-
Рскоменлації-
Пропозиції-

5.2 Про відмову Якімову Станіславу Володимировичу у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, у власність, для ведення 
особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,0000 га, на території 
Олександрівської; селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, за 
меааші\свігай^]^ельгсф(щ;з$.ііастуіш^«щгзаш^вдаш: матеріали не відігонідають вимогам 
законів, прийнятих відповідно до них нормативногправових ак,гівт генеральних планів 
населених пунктів та іншої містобудівної' документації, схем землеустрою- і технікою/ 
економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративн©'- 
територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених 
пунктів, затверджених, у встановленому законом порядку у відповідності до частини 7 
статті. 118 Земельного кодексу України, а  саме,, у  зв’язку з тим^.що’відпсжідао'-даданих 
графічних матеріалів,.зазначена земельна ділянка не перебуває в комунальній власності

За-5
Проти- ч
Утрималися^.
Рекомендації^
І Іропозинії-

53  Про відмову Шаташ№<3вот вада^^яп^гаг,|Ю Зрт^аеш Е Ш Е !ввісіу‘
землеустрою щодо, відведення, зем ети эуділянки. ,в\оревду;;,дош городництва^^шгговною. 
площею 2ДЮ00 га, на території Олександрівської селшцйої рада іКроиивніщькоЕ® району 
Кіровоградської області, в межта -сеш ;ЕаЙ0ве^ з наступних підстав? подані матеріали" не 
відповідають, вимогам .законів,„прийнятих відповідно до них нормативношравових: актів,, 
генеральних планів насезмвюс,л/щгнваіві:.та'-.. шшга • містобудівної документації, схем 
землеустрою і техніко-економіяашх обгрунтувань викорисгаиня та охорони земель - 
адміністративногтериторіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування, 
територій населених пунктівг затверджених у встановленому законом порядку;, у 
відповідності, до пункту 1 статті 36 Земельного кодексу України, а саме, у  зв’язку з тим, що 
площа земельної ділянки, що надається, громадянину в орендудля городництва,, « є  може 
перевищувати 0 6 гекіара

За-5
Проти-



Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

5.4 Про відмову Горовому Анатолію Віталійовичу у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,5000 га, 
за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 3520586000:51:000:0086, за межами 
села Родниківка на території Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області, з таких підстав: рішенням сесії Олександрівської селищної ради 
від 31 травня 2021 року № 758 «Про визначення переліку земельних ділянок комунальної 
власності, право оренди яких виставляється на земельні торги» дана земельна ділянка 
включена до переліку земельних ділянок для продажу права оренди на неї на земельних 
торгах, а тому, відповідно до пункту 5 статті 136 Земельного кодексу України, земельні 
ділянки, включені до переліку земельних ділянок державної чи комунальної власності, або 
права на них, виславлені на земельні торги, не можуть відчужуватися, передаватися в 
заставу, надаватися в користування до завершення торгів.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

5.5 Про відмову Колесник Катерині Віталіївні у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення: земельної ділянки у власність, для ведення особистого 
селянського господарства. орієнтовною площею 2,0000 га, на території Олександрівської 
селищної ради Кропивницькогорайону Кіровоградської області, за межами села Гайове, з 
наступних підстав подані матеріали не ^ідаовідають вимогам законів, прийнятих 
відповідно до них таормативно правових актів,;: генеральних планів населених пунктів та 
іншої містобудівної документації схем землеустрою і техніко-економічних обгрунтувань 
використання; та охорони земель адмшістративжьтериторіаяьних одинииь, проектів 
землеустрою щодо впорядкування територій населених -пунктів: затверджених у 
встановленому законом порядку,, у відповідності до частини 7 статті .118 Земельного 
кодексу України, а. саме;.у зв’язку з тим; що1 відповідно, доданих графічних матеріалів, 
зазначена земельнаділянкане перебуваевкомунальнійвласноетк

За-5 '
І Іроти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
1 Іронозиції-

5.6 ГТро відмову Метелиці Ігорю Юрійовичу у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ді пянки у власність для ведення особистого 
селянською: господарства/ (код КВЦПЗ 01 03)^ орієнтовною площею^ 2ДШ00 га* за рахунок 
земель комунальної власності в межах села-Красносілля на території Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних 
матеріалів), з таких підстав; на підставі Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності», Генерального плану села Красносілля. пункту 1ст. 118 Земельного кодексу 
України, а саме: невідповідність місця розташування об'єкта до генерального плану села 
Красносілля: а саме^ земельна.ділянка належить до реіфеаційних зон озеленених територій



загального користування P-З та до підзони земель водного фонду (в тому числі прибережні 
смуги) Р —3.1.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

5.7 Про відмову Куценку Олександру Васильовичу у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, 
за рахунок земель комунальної власності в межах селища міського типу Олександрівка на 
території Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 
(відповідно до графічних матеріалів), з таких підстав: на підставі Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності». Генерального плану селища міського типу 
Олександрівка, пункту 7 ст. 118 Земельного кодексу України, а саме: невідповідність місця 
розташування об'єкта до генерального плану селища міського типу Олександрівка а саме, 
земельна ділянка, належить до зони земель сільськогосподарських підприємств установ та 
організацій СВ-2.

За-5
Проти^
Утрималися-
Рекомендаціі-
ГГропозиції-

5:8 Про відмову Дахно Людмилі Олександрівні у наданні дозволу на розроблення проекту' 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у властетаг/дакгіведеіііія:» особистого 
селянського господарства (код КВЦПЗ .01.03) орІ€аіш«ш^ішшціеі®':2,0ОШ> ш у за>рахунок 
земель, комунальної, власності в- межах селищагжського тапу ОЛексан^івка на: території 
Олександрівської селищної ради Крояивншщишго району  ̂Шр^воградєької : області 
(відповідно до прафстшх,матеріалш)у з ї я ш я і д і л а в  на підставі Заюшу України «Про 
регулювання містобудівної і діяльності» Генерального плану селшца міського типу 
Олександрівна, пунктуіїї, си  1Ш Земежного кодексу України^ а самегиевідпокізіщеть місця 
розташування абетстадо генеральшїтшгану »селища: міського тшзуОлексаїздрівка:, а-саме^ 
земельна ділянкашшіежить до зоїшї підприємеїа V щгасу швадлршості В ̂  5с "

За-5
Проти- .
Утригаалиея- 
Рскомендашї-- 
ГІропозшда- ■

5.9 Про відмовуСинявев^»^ ущ зва щ на . розроблення?
проекту землеустрою щода відведення земедьної яш яш и у- власність для ̂ будівництва та 
обслуговування житловота будашку, госіюдарсьшхбудівельі споруд (присадибна ділянка) -- 
(код КВЦПЗ 02.01), орісттовного площею 0,1200 га, за рахунок земель комунальної 
власності в .межах селища міського типу Олександрівка на території Олександрівської 
селищної ради; Ж^ішвницькоот району Шроааградськш області' (відїкжідїш до лірафічних 
матеріалів), з <<Прорегулншшїня:місотбудівної
діяльності», Генерального плану селища міського типу Олександрівка,. пункту 7 ст. 118 
ЗеаделБяого кодексу Утраїшцгж розташування. обРєкга до



генерального плану селища міського типу Олександрівна: а саме, земельна ділянка 
належить до зони житлової забудови в межах санітарно -  захисної зони від виробничих 
об’єктів Ж -  1.4 С.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

5.10 Про відмову Максимченко Галині Миколаївні у затвердженні проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки з кадастровим номером 3520584500:51:028:0009, у 
власність загальною площею 0,2312 га, для ведення особистого селянського господарства 
(код КВЦПЗ: 01.03) за адресою: вулиця Степова, 11, село Михайлівка Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, з наступних підстав: у 
відповідності до пункту 4 статті 116 Земельного кодексу передача земельних ділянок 
безоплатно у власність громадян у межах норм, визначених цим Кодексом, проводиться 
один раз по кожному виду використання (право власності на земельну ділянку для ведення 
особистого селянського господарства громадянкою Максимченко Г.М. використано).

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.1 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Самохвал 
Ларисі Іванівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520582000:53:000:0061), площею 
0,5956 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому 
числі: площею 0,5956 га -  рілля, за рахунок земель, сільськогосподарського призначення, 
не наданих у власність або постійне користування за адресою: вулиця Тясминська, ЗО, село 
Любомирка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.

ч
За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.2 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Матвієнку 
Миколі Петровичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520581500:52:000:0043), площею 
0,9500 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому 
числі: площею 0,9500 га -  рілля, за рахунок земель, сільськогосподарського призначення, 
не наданих у власність або постійне користування за адресою: вулиця Світла, 5, село 
Роздолля Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.3 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Вербівському Миколі Вікторовичу земельну ділянку (кадастровий номер
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3520587500:52:000:0028), площею 1,2597 га, для ведення особистого селянського
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,2597 га -  пасовища, за рахунок
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність 
або постійне користування за адресою: вулиця Прохідна, село Іванівка Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.4 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність
Безпечному Євгенію Олександровичу земельну ділянку (кадастровий номер 
3520584700:51:000:0188), площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 2,0000 га -  рілля, за рахунок 
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність/ 
або постійне користування в межах села Несваткове Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.5 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Петренку 
Едуарду Івановичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520587500:02:000:1435), 
площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: площею 2,0000 га -  пасовища, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
межами села Поселянівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.6 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність
Калініченку Тарасу Петровичу земельну ділянку (кадастровий номер
3520586000:02:000:9045), площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 2,0000 га -  пасовища, за рахунок 
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність 
або постійне користування за межами села Мар’янівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.7 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Мандзюку 
Сергію Сергійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520587500:02:000:1434),



площею 2.0000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦІІЗ -  01.03), 
в тому числі: площею 2,0000 га — пасовища, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
межами села Нова Осота Олександрійської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.8 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Торосяну 
Артуру Торосовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520587500:02:000:1396), 
площею 1,2698 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦІІЗ — 01.03), 
в тому числі: площею 1,2698 га -  пасовища, за рахунок земель, комукальної власності 
сідьсцешгоеподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування: за 
межами села Нова Осота Олександрійської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиші-

6.9 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Руденко
Тетяні Валентинівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520583000:54:000:0006), 
площею 1,2245 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦІІЗ -  01.03), 
в тому числі: площею 1,2245 га — рілля, за рахунок земель, комунальної власності: 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне: користування за 
адресою: вулиця Шкільна село Стримівка Олександрівської селищної ради
Кропивницького району Кіровоградської області

За-5 ,
Прохи-
Утрималися-
Рекомендаціїт
Пропозиції^

6.10 Пркэ затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Руденку
Володимиру Івановичу земельну ділянку (кадастровий, номер 3520583000:54:000:00!08), 
площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства ^код КВЦИЗ — 01.03), 
в тому числі: площею 2 0000: га -  рілля; за рахунок земель комунальної, власності 
сільськогосподарського призначення не наданих у власність або постійне користування за 
адресою: провулок Шкільним село Стримівка Олександрівської селищної ради
Кропивницького району Кіровоградської області

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомеїідації-
Пропозиції-

6.11 І Іро затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Білому 
Віктору Васильовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520586000:51:000:0183),
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площею 0 3000 га. для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ —01 03), 
в тому числі: площею 0,3000 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця Молодіжна, 1, село Родниківка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції-

6.12 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Задіянчук 
Наталії Борисівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:02:000:5167). площею
1,0000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому 
числі: площею 1,0000 га — рілля, за рахуношземель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власнієть або постійке користування за 
межами села Гайове Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.

За-5
Проти-:
Утримшшся-
Рекомендації-
Прэпдаицйг

6.13 Про затвердження. проекту.* землщеір*я0г/’лях< "передачу,7(йзопятит'у~-таевЬшь
Задіянчуку Сергію Борисовичу земельну ділянку (кадастровий- номер
3520581700:02:000:5152), площею 1,8000 га для ведення* особистого селянського 
господарства (код. КВЦПЗ* — 01.03), в тому числі: площею 1,8000 та — рілля, за рахунок 
земель, комунальної власності еільськогоспадарсБкогалридаачення,не наданих у  власність 
або постійне, користування за меж амисела Гайове:Оїіександрівської селищної ради ;

За-5.
Проти--
Утрималися- " . .
Рекомевдаці'ь 
Пронози ції-

6.1,4. Про затвердж е н у  тіриешгу - зетшгеуетрстш та,. передачу у ^езолдагто у власність 
Ашуркову Валерію. Степановичу земельну ділянку (кадастровий, номер 
3520588600:51.000:0094), площею 0^3422..,г а ,. для ведення ошбистоЕО селянського > 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0.3422 га — рілля, за рахунок 
земель, комунальної, власності сільськогосподарського призначення; не наданиху власність . 
або »постійне, корнстушння -за адршсмо: вулиця Першотравнева. село - Я синове;
Олександр івеьіші.селшцисм рада Крошшницьког>о району,Хіршшрадськойї' області*

Згь5>̂  ■:'/
Проти- .
Утрималися- .
Рекомендації-
ІІроиозиції-

6.15 Про затвердженняпроежу землеустрою та передачу безоплатно у .власність Мухіну 
Сергію; Вікторовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520555т00:02:000'90у0),



13

>СТ1
і за 
ади

чук 
е̂то 

ому 
ості 
ж за 
<шу

їсть
мер
С0 ГО
яюк-
іеть
шди

асть -
імер
кого,-
гаок
іість
юве

площею 0,9697 га. для ведення особистого селянського господарства (код КВЦІІЗ -  01.03), 
в тому числі: площею 0.9697 га — рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
межами селища міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5
ГІроти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6 16 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Луговому 
Василю Вікторовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520587500:54:000:0006), 
площею 0,5500 га для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі площею 0,5500 га — рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськоїхм подарського призначення, не надаюіх у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця Молодіжна 100. село І Іоселянівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозицііг

6.17 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Калініченко Валентині Олександрівні земельну ділянку (кадастровий номер 
3520582000:51:000:0272), площею 0.6090 га. для ведення особистого селянського 
господарства (код КВІЦІЗ -  01.03), в тому числі: площею 0.6090 га -  рілля, за рахунок 
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність 
або постійне користування за адресою: вулиця Тясминеька, село Вищі Верещаки* 
Олександрівської; селищної рада Кропивницького району Шровогрядськогобласті.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.18 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Еоловко 
Ніні Данилівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520584000:52:000:0007), площею
1,0167 і а, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому 
числі: площею 10767 га -  земліпід сільськогосподарськими та іншими господарськими 
будівлями і дворами, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського 
призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: село 
Гутницька Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.

За-5
Проти-
Утрималися:-',
Рекомендації- 
Пропозіщії* <

хшу
В0),
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6.19 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Михайлову Вячеславу Михайловичу земельну ділянку (кадастровий номер 
3520581500:02:000:0341), площею 1,6832 га, для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,6832 га -  рілля, за рахунок 
земель; комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність 
або постійне користування за межами села Букварка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5 
І Іроти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції-

6.20 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Постовій 
Наталії Олександрівні земельну дшянку (кадастровий номер-3520584500:51:036:0014), 
площею10,1658 га, для ведення осоёиетош селянсжкош господарства (код КВЦПЗ — 01.03),. 
в тому числі: площею 0,1658 га — рілля за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення не наданих у власнісп» або постійне користування за 
адресою: вулиця Центральна 231, село Михайііівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися—
Рекомендації-
1 ІрОГІО 5ИЦІЇ-

6.21 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність
Бондаренку Юрію Григоровичу земельну дитянку (кадастровий номер
3520582500:51:001:0471), площею- 0,5000 га, для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ — 01.03), в тому числі: ітоідеш 0.5000 г а —пасовища^ ,за рахунок 
земель, кому нальної^в ласностЬ еідкськош тод ареіжшдиршиачення^не наданих у  власність 
або постійне користування за адресою: село Роликове .Олександрівської селищної ради 
КрошгегощЕкого району Кіровоградської області* . .

За-5 
1 Іроти-
Утримааіисяг- •
Рекомендації- 
Пропозиції- ■■

6.22. .Про затвердження проекту землеустрої» та пергедачу безоплатно у власність Котенку і 

Віктору.*-- Івановичу земельну -ділянку • (кадастродавд номер ■ 3520580300:51,:001:5001"), 
площею  1^7478 га, для ведення особистого селянського господарства {код КВЦПЗ — 01.03), : 
в тому числі: площею 1,7478 г і  -  рілля; зш рахумж земель, .■комунальної власності’ - 
сільськолобіюдарськоїіо призначення, не наданих у власність йбо постшнеішристуваїшя.за '' ? 
межами».г села 1 .Бірки Олександрівської селищної рщщ< ' ЖропішницБтп)'' ртдадау" 'і 
Кіровоградської області»

За-5 ' . :
Проти-
Утрималися-
Решмендадаї^
Прошшицш



6.23 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Мензелевському Віктору Михайловичу земельну ділянку (кадастровий номер 
3520581700:02:000:5149), площею 0,2000 га, для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,2000 га -  рілля, за рахунок 
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність 
або постійне користування за межами села Веселе Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомевдації-
Пропозиції-

6.24 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Махині
Ользі Миколаївні; земельну ділянку (кадастровий номер 3520584500:51 029 0015). площею 
0,3830 га7для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому 
числі: площею 0,3830 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
адресою: село Михайлівна Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.

За-5\
Проти-
Утрималнея-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.25 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Зеленчук 
Таїсії Павлівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:02:000:5153), площею 
0,7000 га, для ведення особистого, селянського господарства (код КВЦПЗ — 01.03), в тому 
числі: площею 0.7000 га — рілля, за рахунок земель комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власнісш або постійне користування за 
межами села Гайове Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.

За-5 
Проти- 
Утрималися-;
Рекомендаціі-
ГІропозиіиі

6.26 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Кримському Олександру Андрійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 
3520581700:02:000:5127), площею 0,5200 га, для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0 5200 га — рілля, за рахунок 
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення; не наданих у власність 
або постійне користування за межами села Гайове Олександрівської селищної ради 
Кропивницького, району Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Реюомеидації- о
Пропозиції-



6.27 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Щорбі 
Миколі Володимировичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520581500:02:000:5025), 
площею 1.9613 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03),
в тому числі: площею 1,9613 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності . 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за » 
межами села Букварка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.28 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Барабул і
Ользі Олександрівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520585000:51:000:0535), 
площею 0,3363 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ —01.03), 
в тому числі: площею 0,3363 га — рілля, за рахунок земель комунальної власності 
сільськогосподарського призначення* не наданих у власність- або постійне користування за 
адресою: провулок Садовий, село Підлісне Олександршеької селищної рада
Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5 
Проти- 
Утримадиаг- 
Рекомендації- ■
1 Іропо ІИЦІЇ-

6.29 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Жовтенку 
Григорію. Миколайовичу- земельну ділянку (кадашрювин номер^352в582500*51:0}9Ю034),, 
площею 0,1322 га, для ведення особистого селямськош госпадарства (код КВЦПЗ — 01.03), 
в тому числі: площею 0,1322 га. — рілля* за рахунок земель, комунальноївласнастт 
сіггт>кькогосио7тярскк-пгп притачеттня;. не надашту у власність або пастійне корисїування?за 
адресою:* вулиця Шевченка, 19, село Голиковь Олександрійської сешищнш' ради А 
Кропивницькото районуКіроваградськоіоблаеті.

За-5 
Проти- 
У трималися-?
Рекомендації- 
Пролозиції^'

6.30' Про затвердженняпроекту землеустрою та гіередачу безошіатно у власність Вовченко . 
Валентині Іванівні, земельну ділянку (кадастровий номер- 3520585500:51:000:0170), 
площею 0,7556 га, для. ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ — 01.03}, 
в тому числі: площею 0,*7556 га — рілля; за : рахунок земель, комунальної власності' : 
с ільськогоекедарсшаго. призначення ненаданих увласність.абоїюстійнежористування'-за. ' • 
межами, села 'Розбивка..' ОіюіоБгщірвшаЕвІч^^сезігаїаог • 'рвд^1^роріюшЕЩ>«шісг рабоау * {
Кіровоградської області.

За-5 !
І̂ РОТИ1? < = І
УтрМЙШШЄЯ '̂
Рекомендації—
Пропозиції-



6.31 Прозатвердження проекту землеустрою та передачу безоплатноу власність Мельни к
Світлані Анатоліївні земельну ділянку (кадастровий номер 3520582500:52:003:0006), 
площею 0,3824 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ — 01.03), 
в тому числі: площею 0,3824 га -  рілля за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця Вишнева, 20, село Кримки Олександрівської селищної ради
Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5 
ІІроги- 
Утрималисяг - 
Рекомендації^
ГТроночиціТ-

6.32 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Замкову
Олександру Аіштолійови^  земельну ділянку (кадастровий номер 3520588600:55:000:0037), 
площеш ОЭ198 га  ̂даш ведення особистого селянського» господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: площею 0.9198 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця Галицька, село Омельгород Олександрівської селищної ради
Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5
ГІроти-
Утрималиея-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.33 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Стеблині 
Яні Володимирівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520588600 51 000:0095), 
площею 0,3707 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: площею 0.3707 га — рілля за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення; не наданих у влаевіср^ або постійне користування' за V 
адресою: вулиця Першотравнева, 3, село Ясинове Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області:

За-5 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
I Іропозиції-

6.34 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у  власність Замковій
Людмилі Олексіївні земельну ділянку (кадастровий номер 3520588600:51 Ю00:0106), 
площею 0,5257 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03). 
в тому числі: площею 0,5257 га -• рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського пршначення, не наданих у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця Шевченка, 1, село Ясинове Олександрівської селищної ради
Кропивницького району Кіровоградської, області.

За-5
ІІроти-
Утрималися-
Рекомеядації-
Пропозиції-



6.35 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Сшченко 
Наталії Петрівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520584700:51:000:0178), площею ;
0,9000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому ; 
числі: площею 0.9000 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця Польова, село Несваткове Олександрівської селищної ради
Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5 ' ■
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції-

636 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Кучуєву 
Леоніду Миколайовичу земельну ділянку (кадастровим номер 35205.87000:53:000:0010), ^  
площею 1,6678 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ —01.03), 
в тому числі: площею 1,6678 га — рілля, за рахунок земель, комунальної власності. 
сшьськогосподарсышш:признаяеншя? нешаданих у власність або постійне користування за 
адресою: село Хайнівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 1 
Кіровоградської області

За 5 
Проти- 
Утримапися- 
Рекомендації- 
Пропозицн

6.37 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Шестопал
Дмитру Вікторовичу земельну ділянку (кадасжровии номер 352®5®Ф5ШЇ51:003:0034), 
площею 0,9536 га, для ведення особистого селянського господарства (кодКВЦГО — 01.03), 
в тому числі: площею 0,9536 га. — рілля,, за рахунок земель комунальної власності 
сільськогосподарського' тгризначєнвзі. не наданих' у вд аш іетаб о  поетійне користуваннж за. 
межами села Михайлівна Олександрівської селищної ради Кропивницького району А 
Кіровоградської області. ■

За-5 
ГГроти-- 
Утрималнся~г :
Рекожеидації-
ПрОИЕШЩІЇг • • •

6.38 Про затвердження проекту землеусрраю*т передачу безоплатно* у. власність Чмирю - ^ ^
Ігорю Сергійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520584000:51:ООО:0О32), ■ 
площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ,— 01.03), 
в тому числі? площею 2,0000 га — землі’ під сільськогосподарськими та іншими’ 
госівзщарсьжіШй.-будівлями-, і чр>аяунок<' -земель, вааач^щяыш власвдвсгіч ^
с ільсько господарсько го призначення' нетзадашк у в'яяеність <або яосзійне'їдаристуваеня .за* 
адресою:. село. Красноєілля ОлежжаївдрівеБкоїі селищної, ради Кропивнвд«кот, району 
Кіровоградської області.„
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6.39 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Савченко
Любові Мусіївні земельну ділянку (кадастровий номер 3520582000:51:000:0267), площею 
0,2787 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому 
числі: площею 0,2787 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця Генерала Єруха, село Вищі Верещаки Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.40 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Капацій 
Анатолію Михайловичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520588600:51:000:0082), 
площею 0,2373 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: площею 0,2373 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця Першотравнева, 23, село Ясинове Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.41 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Кучуєву 
Олександру Миколайовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520587000:53:000:0009), 
площею 1,8000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: площею 1,8000 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність'або постійне користування за 
адресою: село Хайнівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.42 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Мельнику
Сергію Івановичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520582500:52:003:0007), площею 
0,3569 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому 
числі: площею 0,3569 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця Вишнева, село Кримки Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.

Рекомендації-
Пропозиції-

За-5
Проти-
Утрималися-
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6.43 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Коломійцеву Олексію Сергійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 
3520586000:55:000:0025), площею 0,3000 га, для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,3000 га -  рілля, за рахунок 
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність 
або постійне користування за адресою: вулиця Садова, село Ясинуватка Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.44 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Мусенку 
Сергію Васильовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520588500:51:000:0492), 
площею 0,5004 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: площею 0,5004 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
межами села Цвітне Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.45 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Тірпаку 
Юрію Михайловичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520584700:51:000:0187), 
площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: площею 2,0000 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
межами села Несваткове Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.46 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Пушкарь
Юрію Івановичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:02:000:5150), площею 
0,3181 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому 
числі: площею 0,3181 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
межами села Веселе Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.

Рекомендації-
Пропозиції-

За-5
Проти-
Утрималися-



6.47 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Чабан
Галині Василівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520588500:52:000:0003), площею 
1,0000га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому 
числі: площею 1,0000 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця Лісова, село Ружичеве Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.48 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Пушкар
Тетяні Сергіївні земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:02:000:5145), площею 
0,1370 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому 
числі: площею 0,1370 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
межами села Веселе Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендацїї-
Пропозиції-

6.49 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Апілату 
Олексію Віталійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:02:000:0675), 
площею 0,3844 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: площею 0,3844 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
межами села Веселе Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.50 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Чуб
Світлані Анатоліївні у земельну ділянку (кадастровий номер 3520586000:51:000:0185), 
площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: площею 2,0000 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця Степова, 6, село Родниківка Олександрівської селищної ради
Кропивницького району Кіровоградської області.

Рекомендації-
Пропозиції-

За-5
Проти-
Утрималися-
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6.51 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Іщенку 
Сергію Івановичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520582000:51:000:0269), площею
1,0000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому 
числі: площею 1,0000 га -  землі під сільськогосподарськими та іншими господарськими 
будівлями і дворами, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського 
призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: село Вищі 
Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.

За-5 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-
Пропозиції- ґ  л

6.52 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність РацькійІР
Любові Антонівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:02:000:9048), площею 
0,1494 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому 
числі: площею 0,1494 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
межами села Веселе Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації- !
Пропозиції-

6.53 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Цимі
Оксані Олексіївні земельну ділянку (кадастровий номер 3520581500:51:000:0081), площею 
0,8756 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому 
числі: площею 0,8756 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності ,
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за Я 
адресою: вулиця Миру, 46-А, село Букварка Олександрівської селищної ради
Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.54 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Кочетову 
Олександру Володимировичу земельну ділянку (кадастровий номер 
3520581500:02:000:0340), площею 1,8800 га, для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,8800 га -  рілля, за рахунок 
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність 
або постійне користування за межами села Букварка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5

Рекомендації-
Пропозиції-
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За-5 
Проти- 
У трималися- 
Рекомендації- 
Пропозицп-

6.55 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Вітренко 
Тетяні Василівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520586000:02:000:5285). площею
2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03). в тому 
числі: площею 2,0000 га -  пасовища та В ітрен^ Юрію Івановичу земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520586000:02:000:5286) и іощею 2.0000 га, для ведення особистого 
селянського господарства (код КВІЦІЗ -  01.03). в тому числі: площею 2,0000 га -  
пасовища, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, 
не наданих у власність або постійне користування за межами села Липівка 
Олександрівської селищної ради Кропивницькогорайону Кіровоградської області,

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.56 Про затвердження проекту землеустрою та передачу 
Антоновій Надії Миколаївні земельну ділянку 
3520588500:51:000:0491), площею 0,5186 га, для ведення 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0.5186 га -  рілля, за рахунок 
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність 
або постійне користування за межами села Цвітне Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.57 Про затвердження проекту землеустрою та передачу бйоплатно у власність Шевченко 
Наталії Вікторівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520583500:51:000:0071), площею 
0,5000 га, для ведення, особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -01 .03), в тому 
числі: площею 0,5000 га -  землі під сільськогосподарськими: та іншими .господарськими 
будівлями і дворами,, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського 
призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою вулиця 
Щаслива, село Красносілка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.

За-5 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
I Іропозиції-

6.58 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Козлітіній
ОксаніВікторівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520581500:51:000:0083). шіощею 
0,5355 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03). в тому 
числі: площею 0,5355 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності



За-5 
Проти- 
Утрималися- 
Рскомендації- 
Пропозиції-

6.59 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Василець 
Віктору Сергійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:02:000:5174), 
площею 1,0524 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: площею 1,0524 га — рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
межами села Гайове Олександрівської селищної ради Кроиивницького району 
Кіровоградської області.

За-5 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції-

6.60 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність! орбенку  ̂ і 
Олександру Івановичу земельну ділянку (кадастровий номер ^520588600:02:000:0286), І 
площею 1,5580 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), > : 
в тому числі: площею 1,5580 га -  пасовища, за рахуноіг земель, комунальної власності 1 : 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне: користування за < 
межами села Ясинове Олександрівської селищної ради Кропивницького району 1 
Кіроши^івдфкої області..

За-5 
І Іроти- 
Утрималися'- •
Рекомендації- * !
Пропозиції- В

6.61 Про затвердження „проекту, землеустрою, т а , передану- безшшаигнкх у властсть- 7 '
Пустовому Андрію . Васшгьовину- земеаьну... дішшку^ (кадастровий-' . номер .!  і 
3520555400:51:000:0056), площею 1,9724 га, для ведення особистого селянського 
гошгодарства.(код КВІЩЗ.’-'—,ОІ.ОЗ), в тому чисяк^гоклцекг ,1;9724> га.— ршля, за^зажуїшк: . { 
земель.ісомунальноївласності сідьськогоспощарськогогнризначення,, не наданню у ̂ власність* І 
або постійне користування за адресою: вулиця Шкільна, 2^ село Плішки Олександрівської‘ |
селищної ради Кропивнинького району Кіровоградської області

За-5 
ГТроти--
Утрималися г .
Реконіендашї- 
Пропозицій

6:62. Проізагверджеишь проекту землеустрою та гьередачу- безопяаїно V вдшшіагьг Ддаздк 
Тетяні Миколаївні земеїнжу цілянму;* фодастровий. номер 3520е5Х4Ш&:5,ЕзЗООсШЗЖ}, 
площею’ 2,0000 га,. для ведення особистого: селянського гяшодарства^лсод^ КЕЩІ13 -  01:03), 
в тому числі: площею і . 2Т000.0 га-— рілля, за рахунок земель,, комунапьноївласності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за

адресою: вулиця Степова, село Букварка Олександрівської селищної ради Кронивницького
району Кіровоградської області.



За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.63 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Апілат 
Ганні Юріївні земельну ділянку5 (кадастровий номер 3520581700:02:000:5154), площею 
0,4947 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому 
числі: площею 0,4947 га — рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
межами села Веселе Олександрійсько і селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області:

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-;

6.64 Про затаердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Гуземі
Анні Олександрівні земельну ділянку (кадастровий, номер 3520588600:51:000:0104), 
площею 0,2844 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: площею 0,2844 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця Гагаріна, 16, село Ясинове Олександрівської селищної ради
Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекоменлаиії- 4
Пропозиції-

6.65 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Даниленку Геннадію Володимировичу земельну ділянку (кадастровий номер 
3520581700:02:000:5157). площею 0,8489 га для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03) в тому числі: площею 0,8489 га -р іл л я , за рахунок 
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у  власність 
або постійне користування за межами села Гайове Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
1 Іропозиції-

6.66 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Стеблині 
Олександру Івановичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520588600:51:000:0099); 
площею 0,2500 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ — ОГОЗ), 
в тому числі площею 0.2500 га -  рілля, за рахунок земель комунальної власності

сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за
адресою: вулиця Партизанська, село Красносілля Олександрійської селищної ради
Кропивницького району Кіровоградської області.



За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозшиї-

6.67 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність
Павлюковцю Олексію Степановичу земельну ділянку (кадастровий номер 
3520581700:02:000:5128), площею 0,3000 га, для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ — 01.03), в тому числі: площею 0,3000 га -  рілля, за рахунок 
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність ! 
або постійне користування за межами села Гайове Олекеандрівеької селищної ради і 
Кропивницького району Кіровоградськоїобласті. А

За-5 
Проти- 
У трималися 
Рекомендації 
Пропозиції

6.68 Про затвердженню проекту землеусдрмо, та передачу безоилатио у влаасиісжь.,  ̂
Зіноватній Яні Володимирівні земельну диіяшсу (кадастровий номер і 
3520588600:02:001:0003), площею. 1.2.000 га. для ведення особистого- селянської о . 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03% в тому числі: площею 1.2000 га. -  рілля, за рахунок 
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність 
або постійне'користування за межами; села Біляївка ©лександрівіОБісог седищної:'ради ?

адресою, вулиця Чигиринська, 21, село Ясинове Олекеандрівеької селищної ради
Кропивницького району Кіровоградської області.

, За-5 .
Проти-
УтрИМШІИСЖ“̂ v ■
Рекомендації- -і 
Пропозиції*,.

6.69- Про затвердженняшроекту землеустрою та3 передачу безошшшо увласнштк.Сірош.тан 
Оксані. Олекеандрівнь земельну ділянку1 • ,(кадасжровии евпсвр:^М2ШШЗв0г51КЮ0г009&Х• •1 
площею-0,4519 га, для ведення особистого, селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в 9- га -  рілля;;- за. рахужсшсзшдажі ^ксі^ігальної" власності- 1
сшьсБкагасподарськагадршначення;:не.наданих. у  власш сть^оносхійне .карисЕувшш» за:.,4 
адресою вулиця. Миру, 63,. село Букварка. Олексщвертрвьасоі*.- 
Кропивницького району Кіровоградської області. . і

За-5 
Проти- 
У трималися- - 
Рекомендації-.- •
[Тропазилгїг

6.70 Про затверджешш-ироекту землеустрою їга передачу безоплатно у, ваашйртк Ті^ахенкг?- 
Юрію Івановичу^земєлБну дкшик^- камер* Зй28о.8І1бШ:52:ШШШО|і0^% ^йіею ;
1,6660 га; для. веденню особистого селянського господарства"(код ̂ КВЦПЗ, -01 .03), в  тому 
числі:, площешг .1Г6660 га — рілля, за . рахунок, земель,, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення» не наданих у власність або пастійнекарисгувашга за

>
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За-5
Проти-
Утрималися-
Рскоменданії-
Пропозиціь

ість 6.71 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність
мер Залізькому Віктору Васильовичу земельну ділянку (кадастровий номер
:ого 3520586000:02:000:5272) для ведення особистого селянською господарства (код КВЦПЗ -
нок 01.03), площею 2.0000 га. в тому числі: площею 2,0000 га -  багаторічні насадження (код
ість згідно КВЗУ 002.03), за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського
адИ призначення* не наданих у власність або постійнекористування за межами села Родниківка

ф  Олександрівської селшцної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-Вияснити питання щодо відкритої кримінальної справи; 

сть 6.72 Про затвердження проекіу землеустрою та передачу безоплатно у власність
ііер Майданику Володимиру Миколайович земельну ділянку (кадастровий номер
аго 3520586000:02:000:5272) для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -
гок: 01.03), площею 2,0000 га, в тому числі: площею 2,0000 га -  багаторічні насадження (код
сть- згідно КВЗУ 002.03), за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського
д а , з призначення, не наданих у власність або постійне користування за межами села Родниківка

Олекеандрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-
Проти-
Утрималися- ,
Рекомендації-

|  Пропозиції- Вияснити питання щодо відкритої кримінальної справи.
а и . 6.73 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Паливоді

Вірі Іванівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520587000:51:000:0074), площею 
3). 0,8019 га. для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому
ж;*  ̂ числі: площею 0.8019 іа  — рілля, за рахунок земель, комунальної власності
з а ;^  сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за
щ  у і адресою: вулиця Дружби. 20, с. Ставидла Олекеандрівської селищної ради Кропивницького

району Кіровоградської області.
За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

^  6.74 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Конкіну
зйг Валерію Григоровичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520586500:51:000:0084).
іу площею 0,7959 га для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03).
ті? в тому числі- площею 0,7959 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності
га

сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за
зади адресою: вулиця Партизанська. 2. село Роздолля Олекеандрівської селищної ради

Кропивницького району Кіровоградської області.
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За-5 
Проти- 
Утрималися- 
Реісомендації- 
Пропозиції-

6.75 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Поповій
Аллі Євгеніївні земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:02:000:5119), площею і «
0,2812 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому | |
числі: площею 0,2812 га -  рілля, за рахунок; земель, комунальної власності - |
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за |
межами села Веселе Олександрівської селищної ради Кропивницького району * |
Кіровоградської області. І

За-5 '
Проти- 
Утримапися- 
Рекомендацїї- 
I Іропозиції-

6.76 Про затвердження проекту землеустрою та передач} безоплатно у власність :
Чернягеській Вікторії Василівні земельну ділянку (кадастровий номер (
3520581500:51:000:0079), площею 0,7595 га. для ведення особистого селянського, 
господарства (код КВІЩЗ -  01.03), в тому числі: гглащею 0,7595 га -  рілля,зарахуншс 
земель^ комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність
або постійне користування за адресою: вулиця Перемоги, село Букварка Одексавдрівеькш? 
селищноїради Крогаивницышгарайону Кіровоградської області.

За 5 
Проти
Уз’римаиисяг̂ ,
Рекомендації- '
Пропозиції^ . ^

адресою:. вулиця Садова. 39. село Соснівка Олександрівської селищної ради
Кронивницького району Кіровоградської області.

6.77 Про захвердженняяроекі^ііємлеуетрою таі0Еерціщчу безоплшжо"у влаішістБ Кащіцій. 
Вадешвшл&^озші^ізе»каБ^г-<дііі8&ку |кадш^авмйі:н<шер, 352М8&60Ск5Х:000:0(398-)г 
площею 0,4007 га, для ведення особистого скитського господарства (код КВЦПЗ — 01.03), 
в тому числі: площею-0,4007 га —-рішщ. зж*рахунош*звмеінь, комунадьіюї. власності 
сільськогосікхдарськйго призначення; не. наданиху,вдясн.ість.абоь хіосаійнекоріісг>ваіішіза 
адресою: вулиця  ̂Ифшйтравшїва,.. село Ясинове. Одеашандршсьішї' селищної ради-

За-5
ГГроти-
Утримашкжг! г 
Рексшеияаді'і-г*
Пропозиції--

6.78 Про затвердження проекту зед*ЯЕусжрс»о та лередаяу безоплатно у,^вш<жіеааь Кабак5і: 
Миколі . Антоновичу - веяеяьну' ішіятсу . ’(кадаєтрший • коюер';
площею 0,4666 га, для ведення особясгога.селянськш'о господарсхва^код КВЦПЗ Г— 01.03), 
в тому числі: площею 0,4666 гаї.— рілля,. за рахушж^зеїгкль^.комунааьаоїі вдшаюеті 
сільськогосподарськот призначенш^ не .наданих: у власність'або постійне.кориетувашшза
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За-5
Проти-
Утрималися-
Рскоменяації-
Пропозиції-

6.79 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Тищенко 
Тетяні Анатоліївні земельну ділянку (кадастровий номер 3520586000:52:000:0026). 
площею1,7125 га. для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: площею 1,7125 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначеїшя, не наданих у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця Лісова, село Липівка Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.80 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Лісовій
Ользі Вікторівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:02:000:5105), площею 
0.2500 га. для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому 
числі: площею 0,2500 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
межами села Веселе Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.81 Про затвердження проекту землеустрою та передачу
Коломійшо Анатолію Васильовичу земельну ділянку
3520582500:52:002:0016), площею 0,3000 га, для ведення
господарства (код КВЦПЗ — 01 03), в тому числі: площею 0,3000 га -  рілля, за рахунок 
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність 
або постійне користування за адресою: вулиця Шкільна, село Кримки Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області»

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
ГТропозиції-

6.82 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність
Федоровій Наталії Іванівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520588600:51:000:0092), 
площею 0,2872 і а, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03). 
в тому числі: площею 0 2872 га -  рілля за рахунок земель комунальної власності

сільськогосподарського призначення, не наданих у власнісгь або постійне користування за
адресою: провулок Набережний, 9, село ІІоселянівка Олексаіідрівської селищної ради
Кропивницького району Кіровоградської області.

безоплатно у власність 
(кадастровий номер 

особистого селянс ького



За-5
Проти
Утрималися■
Рекомендації-
Пропозиції-

6.83 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Дорофєєвій Любові Миколаївні земельну ділянку (кадастровий номер 
3520581700:02:000:5114), площею 0,5000 га, для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ — 01.03), в тому числі: площею 0,5000 га — рілля, за рахунок 
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність 
або постійне, користування за межами села Веселе Олександрійської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5
Проти*
Утрималися-
Рекоменданії-
Пропозиції-

6.84 Про затвердження проекту землеустрою та п еред ач убезош тн о  у власність, 
Горгуленко Ірині. Володимирівні земельну ділянку (кадастровий номер 
3520588500:51:000:0493), площею 1.5000 га,; для ведення особистого, селянського 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03); в тому ч т е т  іш щ его І 5000 га -  рілля, за рахунок 
земельу комунаяьної вяасності сІльськошсподарськош призначення, не наданих у власність 
або^їшсіййнекористування за а^есоюївултщйартизаїїскка^єшю^Цвшш ©лексшдрівської 
селищноїрадиКронйвницькогорайонуКіровоградськоїобласті.

За-5
Проти*
У трималися*.
Рекомендації^
Пропозииіїг *

6.85 Про затвердженшг лррежту земі^строю гта иередачу' безогшаиш у ' шшсніств Койюдії 
Марині .Володимирівні зіє&еєдьну дшшку< .{'кадзеїровай номер*; 3520ЖШ1055:ООО:<)О36Х. 
площею ЦІ 886 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
к тому числі:. тш>шеюг 1,1886 '-.гал— ршпя^.аа;-^»щнетс$;за»@ш|*;жівщгщльюа« власності 
ильськогаснодарськога нризнаяешш, нс-наданиХіу ваіа(жшть.аба постійнс.коршііу^шшя;за ' 
адресою:, село- Омельгород, Одександрівеькоїг селищної;. ради Кропивницькога- району: 
Кіровоградської області.

За-5.
Проти-
Утрималиса-
Рекомевдаиїї-
Пропозтві-

6 і 86. . Про затвердження проекту землеустрою таг передшу беаапдажво, ьу, .власнкаш 
Скргогаічемку Вячеславу ' <3тєшш*вичгк ” з т е ж ц у ! діївгаку {'кадашрмшйг* нойар: 
3520583500:02:000:5218); площею; для , ведєашя осо&їсюш сеяядаьшго
господарства (код КВЦПЗ —ОЬОЗ), в тому нислі:. пащцею і 9237 га —пасовища за рахунок 
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність

адресою: вулиця Першотравнева, 18 село Ясинове Олександрівськоі« селищної ради
Кропившщького району Кіровоградської області.
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За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.87 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Бойченко 
Тетяні Валентинівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520582500:51:001:0007), 
площею 0,8361 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
н тому числі: площею 0,8361 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
адресою: село Голикове Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.88 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Бодрязі 
Валентині Миколаївні земельну ділянку (кадастровий номер 3520583500:51:000:0018), 
площею 0,3760 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
» тому числі: площею 0,3760 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця Щаслива, 19, село Красносілка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації- ч
Пропозиції-

6.89 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Буші 
Василю Олександровичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520584500:51:036:0015), 
площею 0,6668 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ — 01.03), 
в тому числі: площею 0,6668 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця Центральна, 227, село Михайлівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.90 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Федорову 
Іллі Івановичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520588600:02:000:0289), площею
2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому 
числі: площею 2,0000 га -  пасовища, за рахунок земель, комунальної власності 
вільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за

або постійне користування за межами села Красносілка Олександрівської селищної ради
Кропивницького району Кіровоградської області.



адресою: село Ясинове Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.91 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність
Крижановській Ользі Панасівні земельну ділянку (кадастровий номер
3520583000:54:000:0007), площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,4991 га -  рілля та 1,5009 - 
пасовища, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, 
не наданих у власність або постійне користування за адресою: вулиця Шкільна, 
село Стримівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.92 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Гонтар
Тетяні Іванівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:02:000:5112), площею 
0,3200 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому 
числі: площею 0,3200 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
межами села Веселе Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися- .
Рекомендації-
Пропозиції-

6.93 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Дорофеєвій Тетяні Михайлівні земельну ділянку (кадастровий номер 
3520581700:02:000:5115), площею 0,3500 га, для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,3500 га -  рілля, за рахунок 
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність 
або постійне користування за межами села Веселе Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції-

6.94 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Трохименко Любові Степанівні земельну ділянку (кадастровий номер 
3520581700:02:000:5129), площею 0,2042 га, для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,2042 га -  рілля, за рахунок
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За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

Про затвердження

ісмель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність
або постійне користування за межами села Гайове Олександрівської селищної ради
Кропивницького району Кіровоградської області.

6.95 проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Казіміренку Вячеславу Михайловичу земельну ділянку (кадастровий номер 
3520584500:51:029:0016), площею 0,6000 га, для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,6000 га -  рілля, за рахунок 
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність 
або постійне користування за межами села Михайлівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.96 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Гладкому 
Михайлу Івановичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520555100:02:001:5002), 
площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: площею 2,0000 га -  пасовища, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
межами села Китайгород Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися- я
Рекомендації- 
Пропозиції-

6.97 Про затвердження проекту землеустрою та передачу 
Пересуньку Володимиру Андрійовичу земельну ділянку 
3520584700:51:000:0181), площею 0,9000 га, для ведення 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,9000 га -  рілля, за рахунок 
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність 
або постійне користування за адресою: село Несваткове Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.98 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Подуфаловій Надії Вікторівні земельну ділянку (кадастровий номер 
3520588600:02:000:0284), площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 2,0000 га -  пасовища, за рахунок

безоплатно у власність 
(кадастровий номер 

особистого селянського
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За-5 
Проти-
Утрималися- І
Рекомендації-
Пропозиції-

6.99 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Шуляк 
Тетяні Володимирівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520588600:02:000:0282), 
площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: площею 2,0000 га -  пасовища, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
межами села Ясинове Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.100 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Тішену 
Олександру Вячеславовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520582000:53:000:0060), 
площею 0,8000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: площею 0,8000 га — рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця Тясминська, 34, село Любомирка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації- »
Пропозиції-

6.101 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність
Філоненко Віті Сергіївні земельну ділянку (кадастровий номер 3520582000:53:000:0063), 
площею 1,6694 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: площею 1,6694 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця Лісова, село Любомирка Олександрівської селищної ради
Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.102 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Тішеній 
Валентині Іванівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520582000:53:000:0059), 
площею 0,5000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: площею 0,5000 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності

земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власніеп
або постійне користування за межами села Ясинове Олександрівської селищної раді
Кропивницького району Кіровоградської області.

іФіі.сі

йдрсв
КроїЙ

♦

6,10 | 
П ік ! 
іиюі 
н т і 
с іл і 
меН 
Кій

(>.! 
114 
ііЯ 
и і 
с і 
\< 
К

І



35

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.103 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Гудкову 
Нікіті Дмитровичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520588600:02:000:0278), 
площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
и тому числі: площею 2,0000 га -  пасовища, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
межами села Ясинове Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.104 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Небелиці Наталії Яківні земельну ділянку (кадастровий номер 3520588600:02:000:0280), 
площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: площею 2,0000 га -  пасовища, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
межами села Ясинове Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися- „
Рекомендації-
Пропозиції-

6.105 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Вознику 
Петру Васильовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520581500:02:000:9045), 
площею 1,2455 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: площею 1,2455 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
межами села Букварка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.106 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Смаль 
Любові Борисівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520588600:02:000:0279), площею
2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому 
числі: площею 2,0000 га -  пасовища, за рахунок земель, комунальної власності

сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за
адресою: вулиця Лісова, село Любомирка Олександрівської селищної ради
Кропивницького району Кіровоградської області.
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За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.107 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Ашуркову Олександру Валерійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 
3520588600:02:000:0281), площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 2,0000 га -  пасовища, за рахунок 
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність 
або постійне користування за межами села Ясинове Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.108 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Пайковій Альоні Олександрівні земельну ділянку (кадастровий номер 
3520588600:02:000:0283), площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 2,0000 га -  пасовища, за рахунок 
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність 
або постійне користування за межами села Ясинове Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5 
Проти-
Утрималися- ,
Рекомендації-
Пропозиції-

6.109 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Корнєву 
Олександру Віталійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520582500:02:000:0537), 
площею 1,5219 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: площею 1,5219 га -  пасовища, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
межами села Голикове Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.110 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Штефану Ігорю Васильовичу земельну ділянку (кадастровий номер 
3520586500:51:000:0073), площею 0,4639 га, для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,4639 га -  рілля, за рахунок

сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за
межами села Ясинове Олександрівської селищної ради Кропивницького району
Кіровоградської області.



земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність 
або постійне користування за адресою: вулиця Садова, 72, село Соснівка Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.111 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Бевзу
Олександру Вікторовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520584500:52:000:0057), 
площею 0,4200 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: площею 0,4200 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця Садова, 19, село Григорівка Олександрівської селищної ради
Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.112 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Грабовському Петру Миколайовичу земельну ділянку (кадастровий номер 
3520584000:02:000:9039), площею 1,1179 га, для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,1179 га -  рілля, за рахунок 
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність 
або постійне користування за межами села Красносілля Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5 
Проти-
Утрималися- *
Рекомендації-
Пропозиції-

6.113 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Черкасу
Ігорю Івановичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520587500:02:000:1427), площею 
1,3430 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому 
числі: площею 1,3430 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
межами села Стара Осота Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.114 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Шуліці 
Наталії Володимирівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520584000:02:000:0320), 
площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
Н тому числі: площею 2,0000 га -  пасовища, за рахунок земель, комунальної власності



За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.115 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Шуліці
Олександру Олександровичу земельну ділянку (кадастровий номер 
3520584000:02:000:0261), площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 2,0000 га -  пасовища, за рахунок
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність 
або постійне користування за межами села Красносілля Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.116 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність
Микитчук Оксані Олександрівні земельну ділянку (кадастровий номер 
3520581700:02:000:5092), площею 0,5000 га, для ведення особистого селянського
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,5000 га -  рілля, за рахунок
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність 
або постійне користування за межами села Гайове Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.117 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Кравченку Юрію Олексійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 
3520582500:02:000:0528), площею 1,5385 га, для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,5385 га -  пасовища, за рахунок 
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність 
або постійне користування за межами села Голикове Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.118 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Галичу 
Михайлу Васильовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:02:000:5117), 
площею 1,5385 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: площею 1,5385 га -  багаторічні насадження, за рахунок земель, комунальної

сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за
межами села Красносілля Олександрівської селищної ради Кропивнидького району
Кіровоградської області.



класності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне 
користування за межами села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.119 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Фицайло 
Ользі Олександрівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:02:000:5124), 
площею 0,4700 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: площею 0,4700 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
межами села Веселе Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.120 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Чемойдану Сергію Миколайовичу земельну ділянку (кадастровий номер 
3520555100:02:000:0020), площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 2,0000 га -  пасовища, за рахунок 
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність 
або постійне користування за межами селища міського типу Олександрівка 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції-

6.121 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Ціперку 
Віктору Юрійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520555100:02:000:0019), 
площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: площею 2,0000 га -  пасовища, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
межами селища міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.122 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Ковбасенку Олександру Григоровичу земельну ділянку (кадастровий номер 
3520583000:54:000:0001), площею 1,1000 га, для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,8116 га -  рілля та 0,2884 га -
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землі під сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами, за к оси« 
рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у Цеме; 
власність або постійне користування за адресою: вулиця Шевченка, село Стримівка ц(ні 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. (>Леі

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.123 Про затвердження проекту землеустрою та передачу 
Западнюку Ігорю Борисовичу земельну ділянку 
3520584000:51:000:0035), площею 2,0000 га, для ведення

безоплатно у власність 
(кадастровий номер 

особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 2,0000 га -  рілля, за рахунок 
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність . 
або постійне користування за адресою: вулиця Гоголя, село Красносілля Олександрівської® 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.124 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Фицайлу 
Максиму Васильовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:02:000:5123), 
площею 0,1816 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: площею 0,1816 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
межами села Веселе Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.125 Про затвердження проекту землеустрою та передачу 
Подуфаловій Юлії Вікторівні земельну ділянку 
3520588600:02:000:0288), площею 2,0000 га, для ведення 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 2,0000 га -  пасовища, за рахунок 
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність 
або постійне користування за межами села Ясинове Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.126 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність
Снісаренко Анастасії Олександрівні земельну ділянку (кадастровий номер
3520584000:52:000:0048), площею 1,2020 га, для ведення особистого селянського
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безоплатно у власність 
(кадастровий номер 

особистого селянського

безоплатно у власність 
(кадастровий номер 

особистого селянського

щ> заіоемодарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,2020 га -  рілля, за рахунок 
НИх Уіі'мсль, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність 
мівкаібо постійне користування за адресою: вулиця Партизанська, 7, село Гутницька 

І Ілсксандрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5 
ГІроти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції-

6.127 Про затвердження проекту землеустрою та передачу 
Грохимчук Ірині Миколаївні земельну ділянку 
1520581700:55:000:0028), площею 0,2107 га, для ведення
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,2107 га -  рілля, за рахунок 
чсмель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність 
або постійне користування за адресою: вулиця Центральна, село Польове Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції-

6.128 Про затвердження проекту землеустрою та передачу 
Трохименку Григорію Олександровичу земельну ділянку 
3520581700:02:000:5162), площею 0,2700 га, для ведення
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,2700 га -  рілля, за рахунок 
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність 
або постійне користування за межами села Веселе Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5
Проти- *
Утрималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції-

6.129 Про затвердження проекту землеустрою та передачу 
Моховику Артему Володимировичу земельну ділянку 
3520582000:53:000:0065), площею 1,1237 га, для ведення
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,1237 га -  рілля, за рахунок 
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність 
або постійне користування за адресою: вулиця Шевченка, село Любомирка
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції-

6.130 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Люльці 
Вікторії Миколаївні земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:55:000:0026), 
площею 0,1716 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03),

безоплатно у власність 
(кадастровий номер 

особистого селянського

І



н тому числі: площею 0,1716 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця Центральна, село Польове Олександрівської селищної ради
К роп ивниць кого району Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.131 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Кузьменку Миколі Михайловичу земельну ділянку (кадастровий номер 
3520585500:02:000:9064), площею 1,5959 га, для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,5959 га -  пасовища, за рахунок 
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність 
або постійне користування за межами села Розумівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.132 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Шишці 
Олександру Івановичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:02:000:5166), 
площею 0,3500 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: площею 0,3500 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
межами села Гайове Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.

За-5
Проти- *
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.133 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Власюк
Наталії Василівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520582000:53:000:0064), площею 
1,1469 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому 
числі: площею 1,1469 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця Лісова, село Любомирка Олександрівської селищної ради
Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
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6.134 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Бирзулу 
Віктору Дмитровичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520581500:51:000:0091), 
площею 0,5508 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: площею 0,5508 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця Перемоги, 18, село Букварка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.135 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Григіру
Івану Івановичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520585000:51:000:0936), площею 
0,6247 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому 
числі: площею 0,5047 га -  рілля та 0,1200 га -  багаторічні насадження, за рахунок земель, 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або 
постійне користування за адресою: вулиця Лесі Українки, 86, село Підлісне
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.136 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Ковтуну 
Юрію Валентиновичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520586000:53:000:0035), 
площею 1,4126 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: площею 1,4126 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
адресою: село Мар’янівка Олександрівської селищної 'ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.137 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Яковенко Інні Валеріївні земельну ділянку (кадастровий номер 3520581500:02:000:0352), 
площею 0,5078 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: площею 0,5078 га -  багаторічні насадження, за рахунок земель, комунальної 
власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Молодіжна, село Букварка Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-



6.138 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власніс 
Погрінчуку Олександру Васильовичу земельну ділянку (кадастровий номе| 
3520581500:52:000:0044), площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 2,0000 га -  рілля, за рахунок 
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність 
або постійне користування за адресою: вулиця Партизанська, 6, село Роздолля 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.139 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність
Поцилуйку Сергію Анатолійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 
3520582000:53:000:0066), площею 1,5000 га, для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,5000 га -  рілля, за рахунок 
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність 
або постійне користування за адресою: вулиця Лісова, 76, село Любомирка
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.140 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Дегтярьовій Ганні Ігнатівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520584700:51:000:0184), 
площею 0,3400 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: площею 0,2987 га -  рілля та 0,0413 га - сіножаті, за рахунок земель, 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або 
постійне користування за адресою: вулиця Садова, 28, село Несваткове Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.141 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Олійник
Надії Василівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520555400:50:021:0003), площею 
0,4795 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому 
числі: площею 0,4795 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця Снісаренка, 27, селище міського типу Єлизаветградка Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
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6.142 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність
Сергійчук Олександрі Олексіївні земельну ділянку (кадастровий номер 
3520584700:51:000:0182), площею 0,1916 га, для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,1916 га -  рілля, за рахунок 
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність 
або постійне користування за адресою: вулиця Сімнадцята, село Несваткове
Олександрійської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.143 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Цілуйко 
Валентині Михайлівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:02:000:5125), 
площею 0,1400 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: площею 0,1400 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
межами села Веселе Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.144 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Тищенко 
Світлані Михайлівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:02:000:5122), 
площею 0,2860 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: площею 0,2860 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
межами села Веселе Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.

За-5 
Проти- 
Угрималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції-

6.145 Про затвердження проекту землеустрою та передачу 
Щупаковській Галині Іванівні земельну ділянку 
3520581500:51:000:0096), площею 0,6379 га, для ведення 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,6379 га -  рілля, за рахунок 
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність 
або постійне користування за адресою: вулиця Миру, 85, село Букварка Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

безоплатно у власність 
(кадастровий номер 

особистого селянського
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6.146 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Бондаренко Г анні Володимирівні земельну ділянку (кадастровий номер 
3520582500:51:001:0009), площею 0,6268 га, для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,6268 га -  рілля, за рахунок 
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність 
або постійне користування за адресою: село Голикове Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.

(і ,13

За-5 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції-

6.147 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Лавру сю 
Анатолію Миколайовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520582500:52:002:0017), 
площею 0,3200 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), •  
в тому числі: площею 0,3200 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця Вишнева 21, село Кримки Олександрівської селищної ради
Кропивницького району Кіровоградської області.

гов
чем
иГ>С
ол

а

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.148 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Зганяйко
Ніні Миколаївні земельну ділянку (кадастровий номер 3520582500:51:001:0008), площею 
0,5251 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому 
числі: площею 0,5251 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
адресою: село Голикове Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.149 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність
Шматковій Яні Юріївні земельну ділянку (кадастровий номер 3520581500:51:000:0087), 
площею 0,3242 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: площею 0,3242 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця Перемоги, 7, село Букварка Олександрівської селищної ради
Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

щ
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К



6.150 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність
Ііс’злюдько Світлані Олексіївні земельну ділянку (кадастровий номер 
1520581500:51:000:0089), площею 0,5817 га, для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,5817 га -  рілля, за рахунок 
іемель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність 
ибо постійне користування за адресою: вулиця Набережна, 1а, село Буквар ка
()лександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.151 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Третяку 
Сергію Михайловичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520581500:02:000:0347), 
площею 0,7858 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
и тому числі: площею 0,7858 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
межами села Букварка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.

За-5 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції-

6.152 Про затвердження проекту землеустрою та передачу
Ткаченку Сергію Миколайовичу земельну ділянку
3520581500:52:000:0041), площею 0,2617 га, для ведення 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,2617 га -  рілля, за рахунок 
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність 
або постійне користування за адресою: вулиця Партизанська, 1, село Роздолля 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.153 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність
Герасименко Надії Юріївні земельну ділянку (кадастровий номер 3520582000:53:000:0062),
площею 1,7131 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
н тому числі: площею 1,7131 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця Лісова, село Любомирка Олександрівської селищної ради
Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

безоплатно у власність 
(кадастровий номер 

особистого селянського
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6.154 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Мостовику Давиду Сергійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 
3520587000:53:000:0011), площею 1,3455 га, для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,3455 га -  рілля, за рахунок 
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність 
або постійне користування за адресою: село Хайнівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.155 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Руденку 
Віктору Івановичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520555400:50:009:0002), площею 
1,8000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому 1 
числі: площею 0,7194 га -  рілля та 1,0806 га - пасовища, за рахунок земель, комунальної 
власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Гоголя, селище міського типу Єлизаветградка 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.156 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Бітченку 
Павлу Володимировичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520584700:51:000:0183), 
площею 1,8037 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: площею 1,8037 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця Чотирнадцята, село Несваткове Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.157 Про затвердження проекту землеустрою та передачу 
Слободяну Сергію Савовичу земельну ділянку 
3520581500:51:000:0093), площею 0,4500 га, для ведення 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,4500 га -  рілля, за рахунок 
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність 
або постійне користування за межами села Букварка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

безоплатно у власність 
(кадастровий номер 

особистого селянського
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Шність 
номер,

ЇСЬКОГО

ахунок 
їс н іс т ь  
1 Ради

0,158 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Третяку 
( 'сргію Сергійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520581500:51:000:0084), 
площею 1,2354 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
н тому числі: площею 1,2354 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця Перемоги, село Буквар ка Олександр івської селищної ради
Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.159 Про затвердження проекту 
Ткаченко Марії Михайлівні 
3520581500:51:000:0086), площею

безоплатно у власність 
(кадастровий номер 

особистого селянського

безоплатно у власність 
(кадастровий номер 

особистого селянського

землеустрою та передачу 
земельну ділянку 

0,2277 га, для ведення 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,2277 га -  рілля, за рахунок 
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність 
або постійне користування за адресою: вулиця Миру, 1, село Букварка Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції-

6.160 Про затвердження проекту землеустрою та передачу 
Ткаченко Катерині Миколаївні земельну ділянку 
3520581500:51:000:0088), площею 0,4733 га, для ведення 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,4733 га -  рілля, за рахунок 
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність 
або постійне користування за адресою: вулиця Миру, 33, село Букварка Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.161 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Козенко
Ганні Іванівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520582000:51:000:0295), площею 
0,2897 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому 
числі: площею 0,2897 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця Богдана Хмельницького, село Вищі Верещаки Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
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6.162 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Місюріній Лілії Вікторівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520581500:51:000:0085), 
площею 0,6088 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: площею 0,6088 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності, не 
наданих у власність або постійне користування за адресою: вулиця Миру, 75, село Букварка 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.163 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Савичу
Максиму Володимировичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520581500:02:000:0348), 
площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: площею 2,0000 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця Шевченка, село Тарасівка Олександрівської селищної ради
Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.164 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність
Делюрман Людмилі Станіславівні земельну ділянку (кадастровий номер 
3520580500:51:000:0323), площею 1,0141 га, для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,0141 га -  рілля, за рахунок 
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність 
або постійне користування за адресою: село Бовтишка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області. ■«

За-5 V
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.165 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Кушвід
Любові Іванівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520580500:02:000:0465), площею 
0,8454 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому 
числі: площею 0,8454 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
адресою: село Бовтишка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-



51

6.166 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність
Овчінніковій Г алині Ігнатівні земельну ділянку (кадастровий номер
3520581700:02:000:5173), площею 0,4432 га, для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,4432 га -  рілля, за рахунок 
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність 
або постійне користування за межами села Гайове Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.167 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Мардарь
Ользі Михайлівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520582000:51:000:0259), площею 
0,4868 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому 
числі: площею 0,4868 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця Богдана Хмельницького, село Вищі Верещаки Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.168 Порядько Тетяні Сергіївні земельну ділянку (кадастровий номер 
3520587500:53:000:0139), площею 0,4000 га, для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,4000 га -  рілля, за рахунок 
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність 
або постійне користування за адресою: вулиця Тиха, село Нова Осота Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.169 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Латуну
Олександру Олеговичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520583000:54:000:0011), 
площею 1,2000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: площею 1,2000 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
адресою: провулок Шкільний, село Стримівка Олександрівської селищної ради
Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-



6 .170 1 Іро »а твердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Свер
Івану І накопичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520588500:51:000:0495), площ 
0,6525 і а, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в то 
числі: площею 0,6525 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власно
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування 
адресою: вулиця Березовського, село Цвітне Олександрівської селищної рад
Кропивпицького району Кіровоградської області.

За-5 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції-

6.171 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Ткаченку Володимиру Сергійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 
3520581700:02:000:5177), площею 0,2559 га, для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,2559 га -  рілля, за рахунок 
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність 
або постійне користування за межами села Веселе Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.172 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Білому
Петру Мойсейовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:02:000:5111), 
площею 0,1500 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: площею 0,1500 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
межами села Веселе Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області. ,

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.173 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Лимар 
Галині Володимирівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:02:000:5148), 
площею 0,1950 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: площею 0,1950 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
межами села Веселе Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

52
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6.174 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Пелі 
Валентині Павлівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520582000:51:000:0265), 
площею 0,5537 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: площею 0,5537 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця Тясминська, 40, село Вищі Верещаки Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.175 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Назаренко Марині Вадимівні земельну ділянку (кадастровий номер 
3520582000:51:000:0274), площею 0,3494 га, для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,3494 га -  рілля, за рахунок 
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність 
або постійне користування за адресою: вулиця Шевченка, село Вищі Верещаки 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.176 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Третяк 
Оксані Миколаївні земельну ділянку (кадастровий номер 3520585000:51:000:0537), 
площею 0,9718 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: площею 0,9718 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця Мічуріна, село Підлісне Олександрівської еелищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.177 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Осіповій
Аллі Юріївні земельну ділянку (кадастровий номер 3520587500:02:000:1433), площею
2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому 
числі: площею 2,0000 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
межами села Стара Осота Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-



6.178 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Сесло 
Владиславу Вікторовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520586500:52:000:0046 
площею 0,8000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03 
в тому числі: площею 0,5568 га -  рілля та 0,2432 га - сіножаті, за рахунок земел 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність аб 
постійне користування за адресою: село Нижчі Верещаки Олександрівської селищної рад 
Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.179 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Пшеничниму Василю Григоровичу земельну ділянку (кадастровий номер 
3520583000:54:001:0001), площею 0,7500 га, для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,7500 га — рілля, за рахунок 
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність 
або постійне користування за адресою: вулиця Зелений Гай, 12, село Стримівка 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.180 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Мардар 
Любові Володимирівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520582000:51:000:0253), 
площею 0,1813 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: площею 0,1813 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця Богдана Хмельницького, село Вищі Верещаки Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.181 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Кивгило
Ользі Вікторівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520587000:52:001:0001), площею 
1,2086 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому 
числі: площею 1,2086 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
адресою: село Світова Зірка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-



6.182 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Кивгилу 
Володимиру Івановичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520587000:52:001:0002), 
площею 1,1769 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: площею 1,1769 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
адресою: село Світова Зірка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.183 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Дорошку Сергію Сергійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 
3520587500:53:000:0140), площею 0,4100 га, для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,2418 га -  рілля та 0,1682 - 
сіножаті, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, 
не наданих у власність або постійне користування за адресою: провулок Мостовий, 15, 
село Нова Осота Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.184 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність
Шпичаку Сергію Васильовичу земельну ділянку (кадастровий номер 
3520588600:51:000:0018), площею 0,1858 га, для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,1858 га -  рілля, за рахунок 
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність 
або постійне користування за адресою: вулиця Шевченка, 36, село Ясинове
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.185 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Пшеничній Тетяні Денисівні земельну ділянку (кадастровий номер 
3520583000:02:001:0002), площею 0,6200 га, для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,6200 га -  рілля, за рахунок 
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність 
або постійне користування за адресою: вулиця Зелений Гай, 12, село Стримівка 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
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Рекомендації
Пропозиції-

6.186 Про затвердження проекту - землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Дорошку Сергію Андрійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 
3520587500.53*000:0140). площею 0,5757 га, для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,2219 га -  рілля та 0,3538 - 
сіножаті, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, 
не наданих у власність або постійне користування за адресою: провулок Мостовий, 
село Нова Осота Олександрівськоїселищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.

За-5 .
Проти- 
Утрималиея*- ...
Рекомендації-
Прогюшції-

6.І 8Т Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Швайці 
Роману Васильовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520588500:51:000:0496), 
площею 1,8900 га, для ведення особистого селянського: господарства' (код КВЦПЗ -• 01.03). 
в тому числі: площею 1^2364 га -  рілля та 0,6536 га - пасовища; за рахунок земель; 
комунальної власності сільськогосподарського призначенням и© наданих у власність або 
постійне: користування за адресою' село Цвітне Ойзкешщйвської селищно? ради 
Крошшницького району Кіровоградської області.

За-5.
Проти—
Утримазшся-
Рекомеидацйг
Прошгашщій- •• >

6.188. Про затвердженії», проекті земле^тафою. та передачу безошшно у власність. 
Чорноморцю Василю Григоровичу земельну ділянку (кадастровий номер 
3520584000:02:000:0321) площею 210000 га, для ведення. особистого селянського 
господарства (код КВЩІЗ — 01.03), в гаму числі: площею 2,0000 га — землі - під 
сільськогосподарськими -та іншими , гоеіюдаревішши. • будішіями. і даврааш'. у за.рахунок:? 
земель^комунальнвїгвлаеностгеідьс&гогоснодараькото;прижачениаг.не;ігадаииху®ішсність.. 
або постійне користування за межами села Красносілля Олександрівської селищної ради 
КрогшвницшсочгорайокуКіровоградськоїобласті...

За-
Проти-
Утрималися- • і 
Решмждаїцї- • ■ .
Прошоищї- Створення с

громадське, пасовище, -

6Л.88і1>. ‘Що.- наданкж д о з в о л у * М й к в д а і к м ^ ^  і^сИігдо**:
землеустрою ЩОДО відведення земельноюДІЛЯНШІ В^ОреНДу ДЛЯ<;СІНОКвСІННЯ t випасання, 
худоби ^шд зсідаїкйКШЩЗЗ Л і08£т «рввввпякйіошішшщвао» зияййь»' і
комунальної власності сільськаросіі®дарашаю‘ г!тризїшжшш’ з ’ жадастрадвиш. HßM&powf 
3520584000 02.000:03211 які не .надаш у  вшсшсть абоїішстійнс жористуванняі за межами
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За-
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції- Створення громадської організації з метою відведеня земельної ділянки під громадське пасовище

6.189 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Чорноморець Наталії Іванівні земельну ділянку (кадастровий номер 
3520584000:02:000:0376), площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 2,0000 га -  землі під 
сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами , за рахунок 
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність 
або постійне користування за межами села Красносілля Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.

За-
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції- Створення громадської організації з метою відведеня земельної ділянки під громадське пасовище

6.189.1 Про надання дозволу Менюку Михайлу Миколайовичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння і випасання 
худоби (код згідно КВЦПЗ 01.08), орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: площею
2.0000 га -  землі під сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і 
дворами, за рахунок земель комунальної власності сільськогосподарського призначення з 
кадастровим номером 3520584000:02:000:0376, які не надані у власність або постійне 
користування за межами села Красносілля Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.

За-
Проти- *
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції- Створення громадської організації з метою відведеня земельної ділянки під громадське пасовище

6.190 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Сіденку 
Івану Івановичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520584000:02:000:0378), площею
2.0000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому 
числі: площею 2,0000 га -  землі під сільськогосподарськими та іншими господарськими 
будівлями і дворами, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського 
призначення, не наданих у власність або постійне користування за межами села 
Красносілля Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.

За-
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції- Створення громадської організації з метою відведеня земельної ділянки під громадське пасовище.

села Красносілля Олександрівської селищної ради Кропивницького район
Кіровоградської області.
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Л, 190.1 Про надання дозволу Трегуб Світлані Миколаївні на розроблення проекту 
Івмлеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння і випасання 
Худоби (код згідно КВЦПЗ 01.08), орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земель 
Комунальної власності сільськогосподарського призначення з кадастровим номером 
3520584000:02:000:0378, які не надані у власність або постійне користування за межами 
села Красносілля Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області

Проти-
Угрималися-
Рекомендацп
Пропозиції Створеш№і]шгаадаа«жарган«шдазжеші№вїднедешгае^льнш ділж ж нящ  громадеькеЕнашвгаце?

6; 191- Про затвердження проекту землеустрою таперед ачу безоплатноу власність. Лозовій 
Ллевтіні Анатоліївні земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:02:000:5117), 
площею; 0,2200 га: для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: площею 0.2200 га -рілля: , за рахунок* земель,. комунальної власності 
сільськогосподарського призначення^ не наданих у власність або постійне користування за 
межами, села, Веселе Олександрійської селищної ради' Кроїшвнигшшго району 
Кіровоградської області.

За 5
ІІрОТИ-
Утрималися-
Рекомендаиії-
Пропозиції-

6.192 Про затвердження проекту землеустраюта передачу безоплатно у власність Гостевій. 
Марії Данилівні земельну ділянку (кадастровий номер- 3520555400:02:000:0646), площею
1,8000 га,.для ведення, особистого селянського?господарства .(код КВЦПЗ. — 01 І)3)т. в: таму 
числі: площею 1.8000 га — землі під сільськогосподарськими та іншими господарськими 
будівлями і дворами, за. рахунок, земель,, комунальної. власності , сільськогосподарського; 
призначення^-не', наданих:'у власність, або постійне, ісористуканнжда межами селища, 
міського типу Єлизаветградка Олександрівської селищної ради Кропивницького району“ 
Кіровоградської області.

За.-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Проігазишї--

6:193 Про затвер^джешія проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Кіченку 
Авдрю. ■ 'Леонщашіяу*- зшеж щуг >діят^е-і(іщ щ щ № ш т
площею^ 0;7200іТН: .для>іаденш ґесабисгатоош да<ш сіт$тащ ав^^ *
в тому числі: .площею* 0Д2(КК га рішія, за рахунок земель^ лощ^натшт. власності

адресою: вулиця; 
району Кіровоградської області.

За-5,
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Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції-

6.194 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власніс
Мардарю Михайлу Олексійовичу земельну ділянку (кадастровий ном 
3520582000:51:000:0256), площею 0,8387 га, для ведення особистого селянсько 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,8387 га -  рілля, за рахуно 
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власніс 
або постійне користування за адресою: вулиця Богдана Хмельницького, 16
село Вищі Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького район 
Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.195 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність
Ляшонку Артуру Вікторовичу земельну ділянку (кадастровий номер 
3520585000:51:000:0542), площею 0,0375 га, для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,0375 га -  рілля, за рахунок 
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність 
або постійне користування за адресою: вулиця Шевченка, 20, село Підлісне
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.196 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність
Кондратьєвій Світлані Анатоліївні земельну ділянку (кадастровий номер 
3520555400:02:000:0649), площею 0,8847 га, для ве^ння особистого селянського
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,8847 га -  рілля, за рахунок
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність 
або постійне користування за межами селища міського типу Єлизаветградка 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.197 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність
Кононенку Андрію Анатолійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 
3520585500:02:000:0614), площею 0,8000 га, для ведення особистого селянського
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,8000 га -  пасовища, за рахунок
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність 
або постійне користування за межами села Миколаївка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
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За-5
Проти-
Утрималнся- ,
Рекомендації-
Пропозиції-

6.198 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Вітер Аллі Григорівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520587500:02:000:1437), 
площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
» тому числі: площею 2,0000 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення,« не наданих у власність або постійне користування за 
межами села Поселянівка Олександрійської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградськоїобласті. За-5 

Проти- 
Утрималися- 
Реасомевдації? •1 
Пропозиції;-

6:199 Про затвердження проекту землеустрою та передачу резоилатной у власність 
Денисенко. Аліні. ГеннадіївнЬ земельну ділянку (кадаеірашш номер 
3520587500:02:000:1438),. площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 2.0000 га -  рілля,; за рахунок 
земель комунальної власності сільськогосподарського призначення не наданих у  власність 
або постійне користування за межами села Поселянівка Олександрівеької селищної ради

ть
;р
"о
к
ь
а

За-5 
І [рої и- 
Угрималисзг- 
Рекамендації'- 
Пропозиції-

6.200 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду Куценку Вячеславу
Миколайовичу земельну ділянку (кадастровий, номер 3520581700:51:000:0046), площею 
0,1695 гат в оренду длягіншого сільськогосподарського призначення (код'КВЦПЗ — 01Л 3) за 
рахунок-земель сільськогосподарського призначення призначення,,, які не,надані< у власність 
або <ш>стійнек6ристувжжжжежа® : 1&*1 -
4, село Веселе.Олек^аіщйвеькоїчселищноїграда' Кріжіивншщкого-район^у. Кірошградської. 
області.

За-5
Проти*,
Утрималися-
І’екоменланії-
Прапозиції-

6.201 Про затвердження гіроекту землеуст^юю та' передачу жюренду Куценку. Вячеславу ' -  
Миколайовичу земельну ділянку (кадастровий шомер* 3520581700:51:000:0044), площею,
0,Г428'і»й^орен^5щя4ншш^ітвв^етюаіідярвікв8мщ№ВВ!ГОиі*$|щв^ЕИЩШг~,0$іі'3^яЬу . 
рахунок земель сільсь кошенодзревкого щжшачетнжи|шзшмешія^яіа<нг надані у  влакнісїь 
або -постійне, кариса^вашїя &.межах^шседедах ііу,шетів^оа^шсш^. Бусшв№Йаб€|іежна^БьА,,
З, село Веселе Олексанщіівіжаюї сеашіщш; |  
області-..: .

За-5:



Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції-

6.202 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду Куценку Вячеслав 
Миколайовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:51:000:0047), площе 
0,2414 га, в оренду для іншого сільськогосподарського призначення (код КВЦПЗ -  01.13) з 
рахунок земель сільськогосподарського призначення призначення, які не надані у власніст 
або постійне користування в межах населених пунктів за адресою : вулиця Набережна, 1Б- 
2, село Веселе Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
ГІропозиції-

6.203 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду Куценку Вячеславу 
Миколайовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:51:000:0048), площею
0.2527 га, в оренду для іншого сільськогосподарського призначення (код КВЦПЗ -  01.13) за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення призначення, які не надані у власність 
або постійне користування в межах населених пунктів за адресою : вулиця Набережна, 1Б-
1, село Веселе Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

8.1 Дзюбі Василю Овсійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 
3520582500:52:005:0017), площею 0,2187 га, для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ -  02.01, в 
тому числі: 0,2187 га — землі, зайняті поточним будівництвом та відведені під будівництво 
(будівництво на яких не розпочато) (код КВЗУ 012.00), за рахунок земель, комунальної 
власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Богдана 
Хмельницького, село Кримки Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

8.2 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Постовій 
Наталії Олександрівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520584500:51:036:0016), 
площею 0,2500 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ -  02.01, в тому числі: 0,2500 га -  землі, 
зайняті поточним будівництвом та відведені під будівництво (будівництво на яких не 
розпочато) (код КВЗУ 012.00),за рахунок земель, комунальної власності, які не надані у
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За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

8.3 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Дзюбі 
Валентині Петрівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520582500:52:005:0016), 
площею 0.2187 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ -  02.01. в тому числі: 0,2187 га -  землі, 
зайняті поточним будівництвом та відведені під будівництво (будівництво на яких не 
розпочато) (код КВЗУ 012.00), за рахунок земель, комунальної власності. які не надані у 
власність або постійне користування за адресою: вулиця Богдана Хмельницькою, село 
Кришси Ояександрівєької селищної роди Кршшвншдатга району Кіровоградської області,

За-5 •'
Проти-
Утримаднся-:
Рекомендації- 
I Іроиозиції-

8.4 Про затвердження проектуземлєустрою та передачу безогогатігоу власність Дєдушок'
Валентині Миколаївні земельну ділянку (кадастровий номер 3520588500:51:000:0490). 
площею 0,2500 га, для будівництва' і обслуговування життоЕгаго будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ -  02.01), в тому числі: 0.2500 га 
земщ  зайняті поточним будівництвом'та відведені під будівництво (будівшщтво на яких не 
розпочато) (код КВЗУ 012.00), загршсунвкіЖйіеяБішоїи^^ власності;: які не. надані, у 
власність, або постійне С. Неживога село. • Цвітне:
Олександрівськог селищної радиКропивницькогорайонуКіровоградської області.

За-5 •
Проти- 
Утримаашсят- 

; РЬШЖ№№ДаЦИЙ ..." - 
ПрОИШИЦІЇ- №;г’ : ■

Про затвердження

нласність або пвсгійне користувшня за адресою: вулиця Центральна, 231, село Мйхаишвка;
Олександрівеькш' селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області;.

8.5 проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Медведенку . Юрію * Миколайовичу, земельну ділянку (кадастровий номер 
35205.84000:51:000:0033), шшщею (ХДЗОО ігат для, будівництва. і обслуговЕуванвя. житдовога і 
будинку* господарських будівель;.їі споруд (присадибна діяяшеа) (код КВЦПЗ -  02.01). в ? 
тому числі 0 2500 га ^  з т я і ;  зайншт ноточшгм' будівництвом тавідаедені під будівництв® 
(будівництво на яких яе?ражочаго^г(код. КВЗ^Г.012§0)>'3а' рахунок-земель^коімунальцої 
власності, які не надані у власність абошостійне користування за адресою: вулиця ^ікалова, 
21А,_ сешзь. Краеносшля Ояєхсшдрівошох сеттше&^раш  
Кфовограда&кої облш гт .* -

За-5'
ПрОТИг • '
Утрималися- і 
Решмеядацїї- 
Проиезиціїг-
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8.6 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Качан 
Валентині Олександрівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520584000:51:000:0Г 
площею 0,2500 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарсь 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ -  02.01), в тому числі: 0,2500 г 
малоповерхова забудова, за рахунок земель, комунальної власності, які не надані 
власність або постійне користування за адресою: вулиця Чкалова, 21, село Красносі, 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції-

8.7 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власніс 
Чорногорцю Анатолію Вікторовичу земельну ділянку (кадастровий номе 
3520555100:50:104:0052), площею 0,1200 га, для будівництва і обслуговування житловог 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ -  02.01), в 
тому числі: 0,1200 га -  малоповерхова забудова, за рахунок земель, комунальної власності, 
які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Мацієвича, 2, 
селище міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

10.1 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Круть 
Тамарі Василівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520555100:50:112:0037), площею 
0,1200 га, для індивідуального садівництва (код КВЦПЗ -  01.05), в тому числі: площею 
0,1200 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності, не наданих у власність або 
постійне користування за адресою: провулок Адамівськщ, 20, селище міського типу 
Олександрівка, Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

10.2 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Круть 
Анатолію Олександровичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520555100:50:112:0038), 
площею 0,1200 га, для індивідуального садівництва (код КВЦПЗ -  01.05), в тому числі: 
площею 0,1200 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності, не наданих у власність 
або постійне користування за адресою: провулок Адамівський, 22, селище міського типу 
Олександрівка, Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.

За-5
Проти-
Утрималися-
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Рекомендації- 
Пропозиції-

10.3 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Кабаку
Анатолію Миколайовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3 520587500:54:000:0027), 
Площею 0,1200 га, для індивідуального садівництва (код КВЦПЗ -  01.05), в тому числі: 
площею 0,1200 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності, не наданих у власність 
»бо постійне користування за адресою: вулиця Молодіжна, село Поселянівка,
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5 
Проти- 
Утрималиея- 
РекомеидашТ- 
I Іропозиції-

10.4 Про затвердження проекту землеустрою та  передачу безоплатно у власність Гусак
Раїсі Іванівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520581500:51:000:0095), площею 
0,1200 га. для індивідуального садівництва (код КВЦПЗ' -  01.05), в-тому числі: площею 
0,1200 га — багаторічнінасздження7зарахунокземель, комунальноївлаеності,ненаданиху 
власність за адресою: вулиця Миру, 6, село Букварка<
О^ксандрівськоЕселишщйрадк Кропивницького району Кіровоградської області.

За 5 
Проти*
Утрималися- 
Рекомрндацп .
І Іропо иші
10.5 Про затвердження; проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність? 
Гриценко Марії Михайлівні : земельну ділянку (кадастровий. номер
35205815ОО:51ЮОО:О(ШЩїіш0Ще»> 0,1200 га. для іщідаідуальш.го^€адіншщтва .(кодї 
КВЦПЗ — 01.05), н тому числі: площею 0,1200 га -  багаторічні насадження, за рахунок 
земель, комунальної власності, не наданих у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця -Миру,' 19, село Букварка. Олександрійської селищної ради> 
КропивницькогорайануКірово^адської області.
За-5 
Проти-'
Утрималися- 
Рекомондації- 
Прогюзишї*;

10.6 І^кк/заіа^щжЕживЕЖ[хжк$^.$зашюусщшкяаїаередаяу збезашгатко; у~ адасшспк Пшвдй 
Вадешшіь-Вікторівні земельну ділянку (кадастровий номер* 3520581500:02:000:0351), 
площею 0,1200 га, для індивідуального* садівництаа {код КВЦПЗ — 01.05), в тому числі: 
площею. 0; 1200 га —рілля, за рахунок земель* комуншіьнвї власкосггі^ не наданих у  власність 
абопостійне корисіувшшж^'іїЦфесоіогувуявщя'Молодіжн^іібело Букварка Олександрівської

За-51
ІІроти-
Утрималисяіг •
Решмевдації*.
Пропазиївї-'



10.7 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Притюпі
Генадію Васильовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520581500:02:000:0349),
площею 0,0820 га, для індивідуального садівництва (код КВЦПЗ -  01.05), в тому числі:
площею 0,0820 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності, не наданих у власність
або постійне користування за адресою: вулиця Молодіжна, село Букварка Олександрівської
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

11.1 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Тірпак 
Наталії Миколаївні земельну ділянку (кадастровий номер 3520555100:02:000:5065) в 
оренду терміном на 7 (сім) років, площею 0,5000 га, для городництва (код КВЦПЗ -  01.07) 
в тому числі: 0,5000 га -  рілля, за рахунок земель, сільськогосподарського призначення, які 
не надані у власність або постійне користування за мажами селища міського типу 
Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області. Встановити річний розмір орендної плати на рівні 12 % від нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

11.2 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Сінченко 
Тетяні Анатоліївні земельну ділянку (кадастровий номер 3520584700:51:000:0177) в оренду 
терміном на 10 (десять) років, площею 0,5916 га, для городництва (код КВЦПЗ -  01.07) в 
тому числі: 0,5916 га -  рілля, за рахунок земель, сільськогосподарського призначення, які 
не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Польова, село 
Несваткове Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.Встановити річний розмір орендної плати на рівні ,12 % від нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

13.1 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Гречаному Антону Андрійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 
3520555100:50:112:0040), площею 0,0024 га, для будівництва індивідуального гаражу (код 
КВЦПЗ -  02.05), в тому числі: 0,0024 га -  землі, зайняті поточним будівництвом та 
відведені під будівництво (будівництво на яких не розпочато) за рахунок земель, 
комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування в межах 
селища міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-



13.2 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Литвину 
Сергію Васильовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520555100:50:034:0017), 
площею 0,0100 га, для будівництва індивідуального гаражу (код КВЦПЗ -  02.05), в тому 
числі: 0.0100 га -  землі, зайняті поточним будівництвом та відведені під будівництво 
(будівництво на яких не розпочато) за рахунок земель, комунальної власності, які не надані 
у власність або постійне користування за адресою: вулиця Шкільна (біля житлового 
будинку №97), селище міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утримашиея--
Рекомендації“
Иропозиції-

13.3 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Мовчан 
Альоні Вашшшні'земєжн^ діпжнїсу (кадасірщ іжномєр 3521555100:50:034:0018) площею 
0,0100 га. для будівництва індивідуального гаражу (код КВЦІП — 02105), в тому числі:
0.0100 га — зeмлiÿ;^'3i^шта'’v'шшlташ№■^v'^#внвд!ra0)lf'’iтаy' відведені під будівництво 
(будівництво .на яких не розпочато): за рахунок, земель комунальної власності, які не надані 
у власність або постійне користування за адресою вулиця Шкільна (біля житлового 
будинку №97) селище міського типу Олександрівка Олександрівської селищної- ради 
Кроштшщькош району Кіровоградської обійсті.

За-5
Проти-
Утрималиея-
Рекомендації- 1
Пропозиції-

13.4 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Діброві.
Любові Федорівні' зтезш ну 'ділянку ?(ісадаіщт0вий‘шшер. З5Z0555IW:50:1139 0013) площею*
0,0036 і а. для будівництва, індивідуального гаражу (код КВЦПЗ . - 02.05). в тому . числі:
0,0036ігат-землі під будіаоїя^ш тасиа^ траиопортуг'за: рахунок-земель^акі нкнадаш. у •
власність; або «остійне користування за адресош:: вуішця. Рагарінїь (§іля ;багатоїшаріи|шого < 
будинку JVL 42а), селище міськош типу Олександрівка Олександрівської селищної ради 
Крошшницьківта'районуКїровограяської о^лжгйс

За1-. .
ГІроти- 
Уірималися- 
Рекомендації- ■
Пршгаиції-' земеяьна ділянка з кадаслрявдої '«сш ф вм  352№555ЇШ).‘5в:І09:0#0>'’;іа  *

(біля, багагокаартиривш? будив^. №. 42а)». для.будіанацива-... 
індинідушїшдаошфаж^ 0£05% .вх!іі>ви^ти& ш дті^
бути включеною? до переліку земежнихїд^ляноюякігбудутьдвіїешавжшжземсльні’.тсрті. .г . "

14.1 П ^зш вєрдж еш яш реиа^гі'аеііидаю врааїташ ер^^ •
<<ОлексшідршсБке'лісове Еосподаретвй>^''їемельну ділянку 3.52О58О5ОО*:02:0Ш:@137Гплощею 
5Д863. га,-, дш;:ведшнжжішвог@ Еоеисщарсїва іі.го№,'ізайиж:їн®ї гшслуг^ІСВЦПЗ» 09.01), за

Рекомендації-
Пропозиції-



За- 5 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції-

14.2 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у постійне користування ДП 
«Олександрівське лісове господарство» земельну ділянку 3520580500:02:000:0338 площею
11,6778 га, для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг (КВЦПЗ 09.01), зв 
рахунок земель комунальної власності, що перебувають в запасі за межами села Бовтишка 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

З а -5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

14.3 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у постійне користування ДП 
«Олександрівське лісове господарство» земельну ділянку 3520581500:02:000:0350 площею
11,8323 га, для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг (КВЦПЗ 09.01), за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної власності, що 
перебувають в запасі за межами села Букварка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.

З а -5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

14.4 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у постійне користування ДП 
«Олександрівське лісове господарство» земельну ділянку*3520587500:53:000:0142 площею
7,0000 га, для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг (КВЦПЗ 09.01), за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної власності, що 
перебувають в запасі за адресою: село Нова Осота Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.

З а -5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

17.1 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність у 
власність Михайловій Лідії Дмитрівні земельні ділянки, а саме:

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ - 02.01) (кадастровий номер
3520583000:51:000:0136), площею 0,2500 га, в тому числі: 0,2500 га -  малоповерхова 
забудова, за рахунок земель комунальної власності, не наданих у власність або постійне

рахунок земель комунальної власності, що перебувають в запасі за межами села Бовтиш
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.



користування за адресою: вулиця Степова, 8, село Івангород Олександрійської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області;

для індивідуального садівництва (код КВЦПЗ -  01.05) (кадастровий номер 
3520583000:51:000:0131), площею 0,1200 га, в тому числі: 0,1200 га -  багаторічні 
насадження, за рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної 
власності, не наданих у власність або постійне користування за адресою: 
вулиця Степова 8, Село Івангород Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.

, . За- 5 
Проти- 
Утрималися 
Рекомендаци- 
1 ІрОПОЗИЦі!

17 2 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність, Руденко 
Валентині Борисівні земельні ділянки, а саме:

для будівництва, та обслуговування житлового будинку, господаряьяшх будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (код КВТДПЗ - 02.01) (кадастровим номер
3520587000:51:000:0071), площею 0,2500 га, б тому числі: 0,2500 га -  малоповерхова 
забудова, за .рахунок земель комунальної* власності не наданих , у власність або постійне 
користування1 за адресою в у л и ц я  Центральна: 46. село Ставидла- Олександрівської 
селищної ради. Кроиивницькшш району Кіровоградаькоїобяасті;

;щя ведення особистого селянськогахоспвдарства (код КВЦГО — 01.03) (Кадастровий 
номер •3520585000 51 000:0072), площею 0.4382 га. в тому числі: 0,4382 га -  рілля, за 
рз^щрк^з@шіг,^шьськотаюх(щф^бйоогр>щн0ваченнх'. комурапБшмГ вяасності не. наданих у 
власність абопоетійке шз}жстування‘ за  а?іресош: вулиця Центральна; 46,, село Ставидла 
Оііешеандрівеькаї селищної радииКрошшнщмсотрзйону Кірово^арської. облает

З а -5 
Проти--  
Утрималися 
Рекомендації- 
ПрОІГШЯЦІЇ-г .

19.1 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у  
власність. . Ткаченко ІІюбові . Олексіївні, земельну ділянку (кадастровий номер 
З520580300:5 ІгШІ*035‘9) площею-.0,2327 га, дла будшиищвачі обслугавуваннг житлового; 
будинку, господарських будівель і стюруд- (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01); втому 
числі шіощеюл,0^2327 га: — мадон©верхова. за%дова, за фахунок і земель, комунальної: 
власності*. які >не> надані.у власність або;.пвєшшне іжориетувашиь за*.-адресою:, вуиивдг. 
Централвна, 161, село Бірки Олешандрівеько&шяетвд® “ради КрошшницБкого району 
Кіро^Ерадоької,області.

' За- 5 •
Проти*
Утримаяшсх- 
Рекомвняаккї'* ;

. Пршютишї-і



69

19.2 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно 
власність Крамар Ользі Григорівні земельну ділянку (кадастровий номе 
3520583500:51:000:0084), площею 0,2500 га, для будівництва і обслуговування житловог< Кр0,с 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), в том) 
числі: площею 0,2500 га -  малоповерхова забудова, за рахунок земель, комунально 
власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Григорія 
Юрченка, 18, село Красносілка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.

За- 5 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції-

19.3 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у 
власність Матвієнку Миколі Петровичу земельну ділянку (кадастровий номері 
3520581500:52:000:0042), площею 0,2500 га, для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), в тому 
числі: площею 0,2500 га -  малоповерхова забудова, за рахунок земель, комунальної 
власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Світла,
5, село Роздолля Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.

За- 5 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції-

19.4 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у 
спільну часткову власність Король Лесі Миколаївні (1/4 ч.) та Король Вікторії Ігорівні (3/4
ч.) земельну ділянку (кадастровий номер 3520555100:50:119:0016), площею 0,1007 га, для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), в тому числі: площею 0,1007 га -  малоповерхова 
забудова, за рахунок земель, які не надані у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця Курганна, 25, селище міського типу Олександрівка Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції-

19.5 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у 
власність Зеленько Інні Дмитрівні земельну ділянку (кадастровий номер 
3520555100:50:008:0011), площею 0,0697 га, для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), в тому 
числі: площею 0,0697 га -  малоповерхова забудова, за рахунок земель, комунальної 
власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця

(



За-5
Проти-
Утрималися-
Рскоменланії-
Пропозинії-

19:6 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у 
власність Майданнику Сергію Олександровичу земельну ділянку (кадастровий номер 
3520555100:50:083:0023), площею 0,0705 га, для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), в тому 
числі: площею 0.0705 та - малоповерхова забудова, за рахунок земель, комунальної 
власності, які не надані у власність або постійне коришування за адресою: вулиця Богдана 
Хмельницького. 15. селище міськоготииу Олександрівна Олександрівськоїсеяищноїради 
Кропввшщького' райоиурфотоїіщдсшееіобласті..

За 5 
Проти
Утрималися-
Рекомемлацн-
Проіюзиції-

19.7 Про затвердженнятехнічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у
власність Луценко Тамарі. Іванівні земельну ділянку (кадастровий номер
3520583000:51:000’:0144),площею0,2500 га, для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель І споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), в тому 
числі: площею 0 2500 га — малоповерхова забудова, за рахунок земель, комунальної 
власності, які не надані у  власність. або; постшне користування за адресоик вулиця. Степова, 
34, село Іваигород Олександрівеїжої селищної ради Крогошкицькога району
Кіровоградської області.

За-5 ,
І Іроти- 
Утрималиеят'
Рекомендації 
Пропозиції...........

19.8 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у
власність Циш Оксані. Олексіївні- ■ земєжщк-і■■■̂ ••диюнку'- (кадастровий- номер:
З 52А5815.00^51.-000:0094Х площею 0Д5Ш га, для: будівнищваТ обсігуговуиання жиг довша 
будинку, господарських, будівель.іспоруд ІРриєадибиадйшнка) (код КВЦПЗ 02.01), а  тому 
числі: площею 0.2500 га — малоповерхова? забудова, їїза а рахунок земель^ комунальної - 
власності, якг не надані .у влаешішї абош оє^нЕ  к о р ш ^ зт ш іж т ’адщ^етаї вуліщЯ їМиру; ' 
46-А, село Букварка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської обяаез'ь.

За-5
Проти-
У т р и м а а ш ш г ' » - ч . ' - ;• ■ ■.

Рскоменлашї-
Проігозишї-

19.9 Про затвердженняітехніжо'н довумєнїаіщ іа землеустрою, та  передачу безогожшш'у 
власність Фощію Віктору Михайловичу земеїану ділянку (кадастровий номер

Мічуріна, 7, селище міського типу Олександрівна Олександрівської селищної ради
Кропивниць кого району Кіровоградської області.
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3520555100:50:008:0012), площею 0,0716 га, для будівництва і обслуговування житловог 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), в том 
числі: площею 0,0716 га -  малоповерхова забудова, за рахунок земель, комунальної 
власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця 
Мічуріна, 9, селище міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

19.10 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у 
власність Кузьменко Любові Кирилівні земельну ділянку (кадастровий номер 
3520555100:50:041:0012), площею 0,1500 га, для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), в тому 
числі: площею 0,1500 га -  малоповерхова забудова, за рахунок земель, комунальної 
власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця 
Севастопольська, 8, селище міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

19.11 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у 
власність Горячківському Геннадію Петровичу земельну ділянку (кадастровий номер 
3520587500:53:000:0045), площею 0,2500 га, для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), в тому 
числі: площею 0,2500 га -  малоповерхова забудова, за рахунок земель, комунальної 
власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця 
Центральна, 44, село Нова Осота Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

19.12 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у 
власність Яровій Олені Сергіївні земельну ділянку (кадастровий номер 
3520555100:50:025:0012), площею 0,1281 га, для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), в тому 
числі: площею 0,1281 га -  малоповерхова забудова, за рахунок земель, комунальної 
власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця 
Кам’янська, 73, селище міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5
Проти-
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Утрималися-
Peкoмeндaцп-
Пропозиції-

19.13 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у 
спільну сумісну власність Щупаковській Ірині Василівні та Щупаковському Руслану 
Ярославовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520587500:51:000:0078), площею
0.2500 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), в тому числі: площею 0,2500 га -  
малоповерхова забудова за рахунок земель, які не надані у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Шевченка, 4, село Стара Осота Олександрівської 
селищної радиКропивницького районуКіровоградськоїобласті.

За-5
Проти- - 
Утрималися* >’
Рекомендації*
Прожгеиш'ї*

19.14 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатної! у 
власність Великому Петру Васильовичу земелкну ділянку (кадастровий номер 
3520555100:50:061:0008), площею 0.0807 га, для будівництва'і обслуговування житлового* 
будинкуу господарських будівель, і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01). в тому 
числі: площею 0,0807 га — малопдаершжа за%дова,1. за рахунок' земель комунааьної 
власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця 
Молодіжна, 27, селище міського? типу Олександрівн» Олеі^ндрйвєькш селипрїоїг ради 
Крошшшщьшгог району Кіровоградської області.

Затб
Проти
Утрималися- ,
Рекомендації-
Пронозиції-

19.15! Про затвердженнятехкічної докумешащй із землеустрою та тгереяачу безоіїлатно у 
власність Бевзу Олександру Вікторовичу земельну ділянку (кадастровий номер 
3520584500:52.000 га^дщаа%рівннщва. і. обслуговування ж итлш ога
будинку, господарсшшх будівшьжшоруд (їфисадйбіщідіщшка) (код;КВДШ 02.01), в.тйму 
числі: площею 0,2500 га -  малоповерхова забудова* за рахунок земель, комунальної 
влаеноеті,якіне жадані .увдашіеть^оясютійнєжіарішЕуванйх заадрешіОЕ вушиця Садова*. 
19г село Грншрівка. Олежящцщвіокваі сеїшщюй« рада. Крстишпщ&їоаго • району . 
Кіровоірадської області.

За-5
ПрОТ№- : ‘
Утрималися- *
Рекомендації-,
ПртНИ’ЇИЦ«И4 - ?

19; 16 Про ТЯГ #
власність. - Кравцю. Івану • Анатолійовичу, земельну, а- ділянку л.{ка®шіршшйі . ^ м е р *  
З 5205 55 Ш0г5®: Р14£Ш1£).:.іШїй^^лО^@9^?і^;- дшг &ущвт&$в£кч. -^йсаіугшуваишь аиаріайіаиЬ» 
будш*ку,-господарських будівель/і ;споруд . ( присади бна-дігпшш:) (код КВЦПЗ в2Ш!)т-в..тс0йу 
числі:.. площею ?0,09*69- га. — малаповерзшва-. забудова* .за. рахунок, земель,. комунальної 
власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця
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Курганна, 2а, селище міського типу Олександрівна Олександрівської селищної ргц
Кропивницького району Кіровоградської області.

•в

« і

За-5
Проти- 1
Утрималися- т
Рекомендації- ш
Пропозиції-

19.17 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно 
власність Романенку Роману Володимировичу земельну ділянку (кадастровий номер 
3520584500:51:017:0008), площею 0,2500 га, для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), в тому 
числі: площею 0,2500 га -  малоповерхова забудова, за рахунок земель, комунально! 
власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця 
Пушкіна, 28, село Михайлівна Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.

За-5 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції-

19.18 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у 
власність Тішену Олександру Вячеславовичу земельну ділянку (кадастровий номер 
3520582000:53:000:0844), площею 0,2500 га, для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), в тому 
числі: площею 0,2500 га -  малоповерхова забудова, за рахунок земель, комунальної 
власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця 
Тясминська, 34, село Любомирка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.

За-5 
Проти-
У трималися- *
Рекомендації- 
Пропозиції-

19.19 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у 
власність Демченку Віктору Борисовичу земельну ділянку (кадастровий номер 
3520585000:51:000:0539), площею 0,2500 га, для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), в тому 
числі: площею 0,2500 га -  малоповерхова забудова, за рахунок земель, комунальної 
власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця 
Вишнева, 23, село Підлісне Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.

За-5 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції-

19.20 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у 
власність Присяжнюк Світлані Олександрівні земельну ділянку (кадастровий номер
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3520555100:50:111:0003). площею §#725 га, для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), втому 
числі: площею 0,0725 га -  малоповерхова забудова, за рахунок земель, комунальної 
власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця 
В'атутіна, 35, селище міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5
Проіи-
Утрималися-
Рекомендації-
Прогтотецгї-

19.21 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у 
власність Писанюк Тетяні Зіновіівнї земельну ділянку (кадастровий номер 
3520555100:50:127:0037), площею 0.0764 га. для будівництва і обслуговування житлового 
будинку,, господарських будівель і споруд (присадабнаі дішшса) (код КВЦІІЗ 02.01), в тому 
числі: площею 0,0764 га — малоповерхова забудова^ за?; рахунок земель, комунальної 
власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Гната 
Юри, 19, селище міського типу' Олександрівка; Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області!:

За-5 ■
Проти-
Утрималиєяп
Рекомендації^
Пропозиціїг

19.22 Про затвердження технічної-документації із землеустрою та передачу безоплатно у 
власність Мельнику Гергію Миколайовичу земельну діляжу (кадастровий номер 
352.0555.100:50:100:0016), площею. 0,1020 га, для будівництва ! обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВІДІЗ 02.01), в тому 
числі: площею 0,1020 га — малоповерхова забудова., лгь рахунок земель, комунальної 
власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця 
Ватуїіна,: 29. селище „міської», типу Олександрівка Одексавдртської сельшщої. ради

За-5 
Проти.1- •
Утрималися-^ .
Рекоягевдзції-
Прогсозиції-

19123 Про затвердженнятехнічноїдокументаціїізземлеуетроїоталгередачубезоплатно’у 
власність Гигі Валентині' .Миколаївні земельну ділянку' (кадастровим номер. 
3520583500:51:000*0086), площею 0,2500 га, для будівництва і обслуговування житлового 
будіяисуу господарських .будів«шьшсжруд (і^сїда6ш йдш ш іет)і^р^Ш Щ І^,0іЕгй1)с.ВіЛ’<»ііу' - 
числі- щгоще®» 0,2500' га т-■ < :  - 
власності, які. не. надані, у власність: або постійне користуванням-за?, адресою; 
вулиця- < Мируг' 11V сшіо^Красш іоіі^^зОЬїтзсн^віжшї' •
рдйої^Кіровсіградсьїіюїгоблясяі^- ' ■

■ За-5 . - ■- V '■•‘V/--- ■ ,.а ' -
Проти-
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Утрималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції-

19.24 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно 
власність Чабан Галині Василівні земельну ділянку (кадастровий номер 
3520588500:52:000:0004), площею 0,2500 га, для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), в том) 
числі: площею 0,2500 га -  малоповерхова забудова, за рахунок земель, комунальної 
власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця 
Набережна, 3, село Ружичеве Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

19.25 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у 
власність Зелінській Єві Василівні земельну ділянку (кадастровий номер 
3520586500:52:000:0047), площею 0,2500 га, для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), в тому 
числі: площею 0,2500 га -  малоповерхова забудова, за рахунок земель, комунальної 
власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця 
Тясминська, 30, село Нижчі Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

19.26 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у 
власність Мардарю Михайлу Олексійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 
3520582000:51:000:0268), площею 0,2500 га, для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), в тому 
числі: площею 0,2500 га -  малоповерхова забудова, за рахунок земель, комунальної 
власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Богдана 
Хмельницького, 16, село Нижчі Верещаки Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

19.27 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у 
власність Мельник Надії Іванівні земельну ділянку (кадастровий номер 
3520555100:50:036:0017), площею 0,0973 га, для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), в тому 
числі: площею 0,0973 га -  малоповерхова забудова, за рахунок земель, комунальної 
власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця
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За-5
Проти-
Утрималися-
Рекоменданії-
Пропшиції-

20.1 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у 
власність Брюховецькій Надії Іванівні земельну ділянку (кадастровий номер 
3520587500:02:000:1432). площею 2,2748 га, для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва (код КВЦПЗ — 01.01), в тому числі: 2,2748 га -  рілля, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
межами села Стара Осота Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградськоїобласті

За-5
Проти-
Утрималися*.'
Рекомендашї-
Прогтозиції-

20.2 Про затвердження технічної документації із: землеустрою та: передачу безоплатно у 
власність Дерев’янко Ніні Миколаївні’ земельну ділянку (кадастровий номер* 
З520583000;02:000:0495) площею 2.9858 га, для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва (код КВЦПЗ -  01.01), в тому числіг 2,9858 га -  рілля, зарахунокземель 
сільськогосподарського призначення., не наданих у власність або постійне користування за 
межами села Івангород Олександрівської селищної рада Кропивницького району 
Кіровоградської області..

За-5
Проти-
Утримапие»-«
Рекомендації- *
Пропозиції-..-.

2-1_1. Про п^едачу безоплатна у влашіетвЛіосгежуїСергіши ФедорошЕчуземеявку- ділянку 
(кадастровий номері-ЗШ^5Ш5Ш:О2:.О.ОО:1073Х площе»> 3^762  ха,т.дд* ведения- 'товарного 
сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗ 01.01), в тому числі: 3,6762 га - рілля, за 
рахунок, земель, комужшьиоі власності .сільськогосподарського призначення, ненаданих у 
власність або постійне користування за. межамисела/Іванілка Олександрівської. селищна! 
ради Кроиивошщькаго району подану технічну
документацію попередньо1 затверджену Староошжешаш*шіьєбкиго*<радою 26, листопада 
2019 року. Л» 731, та відпдаіщві свідоцтва? тіро тфщвшдобвдютая&тюэвдас 09‘«вісшг 202Г.Г 
року зареєстрованою реєстрі за № 5-230,

■ За-5 'г 
1 Гроти- 
Утрималися-
Рекомшдацііь. ..
І ІрбіКИИШЇі-

23 1 Про заїверд^ш ж згехиічкш : документец^ ю . ^ м д а ^ ш р а ю *жлано®йштаи меж. 
земшішш . дшжнжж лв натурі (на міш^всюті). яка передаєшся у
користування’/ для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

Декабристів;, 2, селище міського типу Олександрівка Олександрівськаї сешшвдгоі ради
Кропнввицького^району Кіровоградської області.
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(код КВЦПЗ -  01.01), відповідно Схеми поділу земель колективної власності на земельні 
частки (паї) - ділянка № 558 на території Михайлівської сільської ради Олександрівського 
району Кіровоградської області та передачу в оренду СТОВ «Михайлівське» земельну 
ділянку 3520584500:02:000:0558 площею 4,2085 га (рілля) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва (невитребуваний пай) на строк до дня державної 
реєстрації права власності на таку земельну ділянку, яка розташована за межами села 
Михайлівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області. Встановити орендну плату за користування земельною ділянкою, зазначеною у 
пункті 2 даного рішення у розмірі 12% (дванадцять) від нормативної грошової оцінки 
земель.
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За-5 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-
Пропозиції- ж  Зв

23.2 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж Г я
земельної ділянки в натурі (на місцевості) СТОВ «Михайлівське», яка передається у Н
користування для ведення товарного сільськогосподарського виробництва ®
(код КВЦПЗ -  01.01), відповідно Схеми поділу земель колективної власності на земельні 
частки (паї) - ділянка № 136 на території Михайлівської сільської ради Олександрівського 
району Кіровоградської області та передачу в оренду СТОВ «Михайлівське» земельну 
ділянку 3520584500:02:000:0637 площею 4,1093 га (рілля) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва (невитребуваний пай) на строк до дня державної 
реєстрації права власності на таку земельну ділянку, яка розташована за межами села 
Михайлівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.Встановити орендну плату за користування земельною ділянкою, зазначеною у 
пункті 2 даного рішення у розмірі 12% (дванадцять) від нормативної грошової оцінки 
земель.

За-5 '
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції-

25.1 Про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земельної ділянки орієнтовною площею 35 га, що розташована за межами села Бовтишка 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції-

26.1 Про надання дозволу ПрАТ «Кіровоградобленерго» на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 
енергії (код згідно КВЦПЗ 14.02) під розміщення трансформаторної підстанції 10/0,4 кВ 
ТП-140 орієнтовною площею 0,0014 га, за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, які не надані у власність або постійне
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користування, що розташована за адресою: вул. Вишнева (І Іеріпогравнева), село І айове 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 
(відповідно до графічних матеріалів).

За-5
Проти-
Утрималися-
Рєкомендації-
Пропозиції-

26.2 Про надання дозволу Пр \  Г «Кіровоградобленерго» ПрАТ «Кіровоградобленерго» на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ДЛЯ 
розміщення, будівництва* експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 
передачі електричної та теплової енергії (код згідно КВЦПЗ 14.02) під розміщення 
трансформаторної підстанції 10/0,4 кВ ТП-153 орїєнтещюю площею? 0,0004 га, за рахунок 
земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики,оборони таікшого призначення, які 
не надані у власність або постійне коріїСїу»а»няі що розташована за адресою^ вул. 
Набережна, село Веселе Олександрівської селищної рада Кропивницьшго району 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів)..

За-5 
І Іроти- 
Утримадися- 
Рекомендації- 
Пропоаиції-

271Т. І Про наданксгдазволу Яремі ОіСеашіЖкойаівт на розроблеяжгпроекту зежжустрош- 
щодо відведення: земельної ділянки в оренду для городництва (код згідно КВЦПЗ 01.07) 
орієнтовною площею» 0^6000 га; в тому чиеш :Оф&Ш га - рілля (код угідь згідно з КВЗУ'. 
001 01) за рахунок земель сільськогослодарського'Призначення комунальної власності,' які 
не надані, у власність або постійне користування^ в. межах селища. міського типу 
Ойександрівка Олексаадрівєвкої селищної ради Кропивницького району Кіровоградської
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За-5
Проти-
Утрикштнся--* ■
Рекомендації- - •
Пропозиції^

27.1Л  Про надання- дозволу Гресю Івану Семеновичу на розроблення проекту, землеустрою
ЩОДО ВІДВеДеННЯ ЗемеЛКНОЇ ДІЛЯНКИ, у ВЛаСНІСГГЬ« ДЛЯ, і ВЄДЄННЯ -ОСОбиСШт СЕЛЯНСЬКОГО
господарства (код згідно КВЦПЗ ОГ.ОЗ), орієнтовною площею 2,0000 гат за рахунок земет»% 
кошунаяшш власності, які не. надані у в я аетсть аб о  иостіине користування в межах' 
селища ■ міського типу Олександрівка Олександрівсмшїг ееіншщої ради ‘Кропивкищжога

За-5
ГТрсітв*
Утрималися-
Рекомвндацй’-' >
Пропозиції-»

27.1.3 Гіро /надання, дазволу ГулвдоггАннк-ГІетрівнг гна роаріз&кішя'т^оекЕу -землеустрою 
щодо відшденнж земельнаї •дагвшкй:і»г«рєнду ддягароднвдтва, (код .згідна КВЦПЗ, 01.07) 
орієнтавшзішїглшцешг 0 600,0 га, в тому числі: .0,6000 га -р ілля (код. угідь згідно, з. КВЗУ



001.01) за рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної власності, які 
не надані у власність або постійне користування в межах селища міського типу 
Олександрівна Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.1.4 Про надання дозволу Степаненку Олексію Васильовичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва (код згідно 
КВЦПЗ 01.07) орієнтовною площею 0,6000 га, в тому числі: 0,6000 га - рілля (код угідь 
згідно з КВЗУ 001.01) за рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної 
власності, які не надані у власність або постійне користування в межах селища міського 
типу Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району | 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.1.5 Про надання дозволу Степаненко Людмилі Михайлівні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва (код згідно 
КВЦПЗ 01.07) орієнтовною площею 0,6000 га, в тому числі: 0,6000 га - рілля (код угідь 
згідно з КВЗУ 001.01) за рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної 
власності, які не надані у власність або постійне користування в межах селища міського 
типу Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5
Проти- ’
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.1.6 Про надання дозволу Навроцькій Ліні Миколаївні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(код КВЦПЗ -  02.01), орієнтовною площею 0,0800 га, за рахунок земель житлової та 
громадської забудови, не наданих у власність або постійне користування за адресою: 
вулиця Космонавта Поповича, селище міського типу Олександрівка Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних 
матеріалів).

За-
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-
Пропозиції- вияснити питання щодо використання даних земельних ділянок третіми особами.
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27.1.7 Про надання дозволу Загинайко Ользі Артурівні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва, та 
обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд (присадибна діішгка) 
(код КВЦПЗ -  02 01), орієнтовною площею 0,0800 та, за рахунок земель житлової та 
громадської забудови, не наданих у власність або постійне користування за адресою: 
вулиця Космонавта Поповича, селище міського типу Олександрівка Олександр івської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних 
матеріалів!).

За-
Проти- 
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції- вияснити питання щодо використаннагдааи^зеіііельних,даяноіс третіми особами.

27.1.8 Про надання дозволу Навроцькій Яні Андріївні на розроблетгяггроекту землеустрою 
щодо' відведення земельної ділянки у  власність для будівництва *та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель, і.споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ -  
02101), орієнтовною площею 0,0800 га, за рахунок земель житлової та громадської 
забудови;, не наданих у власність або постійне користування за адресою:, вулиця 
Космонавта Поповича селище міського типу Олександрівка Олександрійської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області1 (відповідно до- графічних 
матеріалів).

- За-
Протич .
Утрималися-
Рекомендації-
Гіропозиціьйиясйитйпитшня'щодо використання, даншг.земеіїьнюс ділянок фехіми: особами:

27.2.1 Про наданням дозволу. Постовій. Марії/ Федорівні на розроблення/ проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського госиодарвтш: ;шідн©* >зс КВЦПЗ. в Г.0-3),. орієнтовною1 площе*»':0,4000. га;< зяй
рахунок земель комунальної власності; які не надані у власність або постійне користування 
за адщюсою:,' вулиця. .'Погребнжвварі' -,79т . тав^  •• Єлизиавагірадк»’
ОлексавдрівськоїсеишщгоірадшКрошжнйщкошрайонуКІрбвесрадемЕШІобластг.;

За-5 
І Іроти-
Утрималися* - 
Рекомендації- - ^
І Гропшиці'і-

27.4Л Про надання дозволу Вихржсхг Н інГВяасш йііиірї^облеяіш .ж роея^ земжуЕітрою^ ’ 
щоДо. відведення земельної тдявкш. у 'власність їда® ведення асобисшш -сеяансвжосо* і 
господарства (код згідно з ІШЦПЗ 01.03); орієнтовною площею 0,7000 га, за рахунок 
'зеяюштшшв/ташивіяшшювщаж ж & тфщ& ^ввж ааж ^^ д е  -
межам»: селас Бошишка^ ©яешшздрівшкої ? сеавшдаеш рад» >; Кр0Пввн»цкм0®ої* районуй

За-5 •
ГГроти-- > • "• -■< ■ ’■ ■-
Утрималися^і* ' . .? ■ Л:
Рекомендації- ■
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Пропозиції-
27.4.2 Про надання дозволу Копійці Любові Андріївні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(код КВЦПЗ -  02.01), орієнтовною площею 0,2500 га, за рахунок земель житлової та 
громадської забудови, не наданих у власність або постійне користування за адресою: 
вулиця Набережна, село Бовтишка Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.4.3 Про надання дозволу Якіменку Даніілу Ігоровичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га -  в 
тому числі: 2,0000 га -  пасовища, (код угідь згідно з КВЗУ 002.02 Підгрупа включає 
сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для, випасання худоби, 
здійснення заходів щодо охорони родючості ґрунтів та заборони інтенсивної 
сільськогосподарської діяльності при обробітку сільськогосподарських угідь пасовища, 
зокрема, заборона їх розорювання), за рахунок земель комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне користування 
за межами села Бовтишка, Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.4.4 Про надання дозволу Крупі Вадиму Анатолійовичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,5000 га, (код 
КВЗУ 001.01) за рахунок земельної ділянки комунальної власності, яка не надана у 
власність або постійне користування за адресою: село Бовтишка Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних 
матеріалів).

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.4.5 Про надання дозволу Дяченко Тетяні Михайлівні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,6000 га, (код 
КВЗУ 001.01) за рахунок земельної ділянки комунальної власності, яка не надана у 
власність або постійне користування за адресою: село Бовтишка Олександрівської

селищ
матері

з
г
V
ї
І

27.4.6
земл®
селян

кориї

27.'4
зеш
сєзй

кар
рай

271
зеь
ху,
ка
по
Й

X
а
И
і
і



82

проекту 
тва те 
ілянка) 
)вої та 
ресою: 
№кого

зекту
гтого
а -  в
о чає
оби,
вної
Ща,
ості
ння
ону

ту
го
ЗД
У

01
X

селищної ради Кропивницькош району Кіровоградської області (відповідно до графічних 
матеріалів).

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.4.6 Про надання дозволу Бережку Ігорю Леонідовичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно з КВІДПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за 
рахунок земельної ділянки комунальної власності, яка не надана у власніст або постійнеє 
користування в межах села Бовтишка Олександрівської селищної ради Кропивницькото 
районуКіровоградськоїобласті(відаовіднодографічнихматеріалів)

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
ГТролозиціТ-

27.4.7 Про надання дозволу Крупі Світлані Олександрівні на розроблення проекту 
землеустрою щодо, відведення земельної. ділянки у власність для ведення особистого, 
селянського господарства (код згідно з КВІДПЗ 01:03), орієнтомш»шшщею 210000;гау за 
рахунок земельної ділянки* комунальної власності,, яка не надана? у власність або постійне 
користування’ в  межахселаБовтишка Олександрівської селищної раде Кропивницького. 
району Кіровоградської області (відаовщно до графічних матеріалів).

За-5 .
Проти- 
Утримазіися1 
Рекомендації- •
Пропозиції-.

2Т.5.Ї Про надання^ дозволу Слободяиу Юрію Савовнчу на розробжееня проекту 
землеустрою ЩОДО відведення земельної ДІЛЯНКИ; в оренду для сінокосіння і  випасання 
худоби; (код . згідно: КВЦПЗ: 0,Г.08)Г орщтавншоАЖШщеш ̂ 24)000. та^ .за рахуаейк,-земель 
комунальної власності, сільеькогосгшдарсшсого призначення^ які ненадані.у власність або» 
постійне користування за межами села Букварка Олександрівської селищної ради

За-5
Проти-
Утрималися-
Решмендації-
Пронозиціїт

27.6.1 Про надання дозволу Лисенко Аліні‘Федорівні на розробленші їїроекту землеустрою 
щодо' -відведшня^лємоншог. даяніаг у гвшорісгб ::>даж^веяевгаш ошб*кжои» о єсш ж т ат  
гооиодарства.фсодг' згедно з* КЙЦНЗ^ 0ТД)3),* орієнтовною1 ггасгйїегег >2^Ш0в^га/іа' ргсеунок.' 
земель комунальної власності.’ -лккнеинадані. у влаеаість або». посщййе^кврмсж)щаішя;за. 
адресою село: 1 Іольвве , Олексш^всшашї еегашщог. рад»’? гІ 
Кіровоградської області (відповідно до; графіянихі матеріашв;)^

За 5



Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

21.6.2 Про надання дозволу Юрченко Галині Вікторівні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,5000 га, за 
рахунок земельної ділянки комунальної власності, яка не надана у власність або постійне 
користування за адресою: село Веселе Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5
Проти-
Утрималйся-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.6.3 Про надання дозволу Кулиничу Ярославу Юрійовичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в 
тому числі: 2,0000 га -  пасовища (код угідь згідно з КВЗУ 002.02 Підгрупа включає 
сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для випасання худоби, 
здійснення заходів щодо охорони родючості ґрунтів та заборони інтенсивної 
сільськогосподарської діяльності при обробітку сільськогосподарських угідь пасовища, 
зокрема, заборона їх розорювання), за рахунок земель комунальної власності з кадастровим 
номером 3520581700:02:000:9081, які не надані у власність або постійне користування за 
межами села Гайове Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.

За-5 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-
Пропозиції- «

27.7.1 Про надання дозволу Косенко Світлані Іванівні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за 
рахунок земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у 
власність або постійне користування за межами села Любомирка Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних 
матеріалів).

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.9.1 Про надання дозволу Чабану Віталію Олександровичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,3500 га, за 
рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування 
за адресою: вулиця Залізнична, село Івангород Олександрівської селищної ради



Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних 
матеріалів).27.9.2 Про надання дозволу Шутенко Ганні Віталіївні на розробденняг проекту 
землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно'з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0.5000 га, за 
рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування 
за адресою: вулиця Шевченка, 8. село Стримівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

' За-5 
Проти- 
Утримаяися- 
Рекомендації- 
Пропозиції-

27.9 3 Про надання дозволу дозвіл' Павдовеькому Вячеславу Анатолійовичу на 
розроблення проекту землеустрою ЩОДО відеедеиия ЗЄМ€ДВЯШ£і ділянок орієнтовною 
шг0щен»О„45ООгау  власність, а саме:

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ — 02.01) орієнтовною площею 0,2500 га. за 
рахунок земель житлової та громадської забудови,, не, наданих .у власність або постійне, 
користування за адресою: вулиця Шкільна, 36; село Стримівка Олександрівської селищної 
ради Кроїшввицьшго району Кіровоградської: області;,

для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) орієнтовною 
площею 0,2000і га,. за рахунок- земель; сільськогосподарського призначення; комунальної 
власності за адресою: вулиця.Щкільна^ '36. село Стримівка Олександрівської селищної ради 
Кропившщького району Кіровоградської області (відповідно до графічних.матеріалів)..

За-5
Проти-
Утрималися^-
Рекомешіації-
Пртоішнцй- • ,

27.9’4 Про надання дозвоілу Ковачу Івану Васильовичу на розроблення проекту 
землеустрою, щодо відведення.» зем.ельної;лдашнки. у власність дож веденням .особистого, 
селянського* господарства (код згідно; з -КВЦП35 01^03); "орієнтовною площею 1,2000' га,. з а , 
рахунок" земель комунальної власності, які. неттадані у'власність абопостійнекористування 
за межамшг села. Стримівка..біпежсандрівської . седшщшї ради. Кроливщи^шго району

За-5 ’
Протиг •
Утрималися^ *;
Рекомендації-? і 
Пропозицій; •

27.9.5. Про*наданнямдозволу Ковач МаріиФедорівш- на* 
щодо г відведення- глемєгаш©ї ділянки уг-взізсяісгь’ длж. вежішя
господарства (код згідно з КВЦ113 01.03),, орієнтовною площею. 1,7000. па;, за рахунок 
земель комунальної .власності/ вигне-/ нвдашт у*влашйаґь:;аб» но#
адресою* вулиця.. Шкільна» -. села < Ілришвжа Олексанлрішьішї .сЕїшщноїі раягг

За-5



Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.9.6 Про надання дозволу Дерев’янку Віктору Михайловичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,5000 га, за 
рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування 
за адресою: вулиця Зелений Гай, 3, село Стримівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.9.7 Про надання дозволу Яровому Анатолію Васильовичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,2000 га, за 
рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування 
за адресою: вулиця Зелений Гай, 2, село Стримівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.9.8 Про надання дозволу Яровому Олександру Анатолійовичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,6000 га, за 
рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування 
за адресою: вулиця Зелений Гай, 2, село Стримівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5 
Проти- 
У трималися- 
Peкoмeндaцiï- 
Пропозиції-

27.9.9 Про надання дозволу Громадській Світлані Геннадіївні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,5000 га, за 
рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування 
за адресою: вулиця Набережна, село Івангород Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
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27.9.10 Про надання дозволу Матіко Тетяні Іванівні на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок 
земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця Шкільна, село Стримівка Олександрівської селищної ради
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

' За-5 
І Іроти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
Пропо;?иції-

27.9. ГІ Про надання дозволу Маранді Миколі Петровичу, на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення< земеяьншс дізіяиок;? ©рвдш шноюшлшцек»; 1,0Ш>0̂  га у 
власність, а саме:

для будівництва та обслуговування■ житлового будинку, господарських; будівель і
сиоруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ — 02.01) орієнтовною площею 0,2500 га, за
рахунок< земель# житлової та громадської забудови, не наданих у влашіешБ. абоіпостійне
користування за адресою: вулиця Шевченка, 214. село Івангород Олександрівської
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області;

для ведення особистого селянського господарства (код КВЦП301.03) 6рієнтовнош
площею 0.7500 га, за рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної
власності за адресою: вулицят Шевченка, .214; село Івангород, Олександрівської селищної
рщ и Крюиивганркото райвну Кіровоградської області' (відиввідно до графічних
матеріалів).

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозидії-
27.9. Г2: Про' надання^дозволу Бабич; Гадинг Дш^яншві на рщюблвиж&щюетушу.!
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого
селянського господ арсгаафшд зітідно аКВЦШ . 01;і)3^,.оріап^ноюгшющею;0,3200;га, ,
за рахунок земель .комунальної власності;. які. не. надані, >у. влзасшеть. або .пошлине.
користування за адресою вулиця Молодіжна, 9, село Івангород Олександршської
селищної^ ради’ Кропивницьшш' району* Кіровоградської області. (кідпо»ідша до
граф ічних матеріалів )і За̂ 5 
Проти-;
Утрималися- і 
Рекомендаций •
Пропозиції- -

27.9ЛЗ Про надання дозволу ХЬрунжому Олексію Дмитровичу, на розроблення проекту 
землеустрою«- щода ?ндам9ЕЩШ*ґЗеаяешкм№..здішвдж^^  ̂ лга . *у. ■
вла&икпдасамез -■

для будівництва, та обслуговування житлового будинку, гаеіюдарсьжнх, будівель .і/ 
споруд«(присадаіна. д ы ш и г а ^ ' (*2.01/ ‘
рахунок-земель житлової- та < гроттадстькоі' іябужжиіне. наданих у  'вжьси'іш?» аба-постійне 
користування за адресою: вулиця Шкільна^ У7ч селоСтримівкаО^ександрівської селищної 
радиКропггвкицькога району Кіровоградської області;



ДЛИ иедсшія особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) орієнтовною 
ШіИіК» »,.N>00 га, за рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної 
ШМимос гі ча адресою: вулиця Шкільна, 17, село Стримівка Олександрівської селищної ради 
Кроііиішицького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

Іи-5 
І І|Н)Ї и- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
! Іропозиції-

27.9.14 Про надання дозволу Копину Ярославу Михайловичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,4000 га, за 
рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування 
за адресою: вулиця Шкільна, село Стримівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції-

27.9.15 Про надання дозволу Копину Михайлу Івановичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,9000 га, за 
рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування 
за адресою: вулиця Шевченка, 25, село Стримівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.9.16 Про надання дозволу Ковачу Василю Васильовичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,5200 га, за 
рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування 
за адресою: провулок Шкільний, 17, село Стримівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.9.17 Про надання дозволу Соловйову Юрію Анатолійовичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за 
рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування 
за межами села Івангород Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
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За-5 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендаиії- 
1 Іропозинії-

27.9.18 Про надання дозволу Горбатюку Анатолію Костянтиновичу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею
2.0000 га, за рахунок земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, 
які не надані у власність або постійне користування за межами села Іван город 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 
(відповіднодо .графічнихматеріалів).

За-5 
І Іроти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
Пропоіиції-

27.9.19 Про надання дозволу Правді Миколі Володимировичу навгагшхшлення: технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в- 
натурі (на місцевості), орієнтовною площею 3,6100 га, в тому числі 3,6100 га -  рілля, за 
рахунок земель, сільськогосподарського, призначення (відповідна схеми поділу' земель 
КСП «Прогрес» земельна ділянка № 307). для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва на земельну частику (пай) (код. КВЦПЗ 0.1 ЛИ) за межамисела Івангарод 
Олександрівської селищнш-: ради Кропивницького району Кіровоградської області, з 
подальшою передачею у приватну власність

За-5
Проти : ■
Утрималися-
Рекомендації^
Пропозиції- -

27.10.1 Про надання дозволу Мельнику Євгенію Мйколайбвичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селяжшоет5шшвдарєшвар(код згщв«^ КВЦІ ІЗ'ОЬОЗ); орієнтввиоштілющега <Н8300 га, ,за- 
рахунок^ земельної дшянки з  кадастров- з  кадастревим\ номером 353050500:51 ї000-0008 
комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за. адресою: 
вулиця, Садоваг 2 село Кратосілка дєшйищої;, ради Кропивницького
району. Кіровшрадавідаї обласі;і^відповідв<ї‘Д(№ €рт^шиих!5іжєріалів).

За-5
Проти
Утрималися.«
Рекомендації*
Лрвіюзиші- .

2.7.11 Л Про* надакн*> ?>&йе|»еіишнііі.;Л^^ *Бфвикяу*г
землеустрою щодо відведення, земельної ділянки у власність д і й  ведення особистого 
селянськоса'шоподарстажЦкад згідна?» КВЩ1^,01
рахунок земель: кому ншжиж: шэжноеи; гякт»е; нада^увяаанш те або.іккггійжг*Е<їрв«з^гвшшя. 
за адресою: село. Краеяосілля Олеюсандрівськоі^селищної ради Кропивгощькшо району 
Кіровоградеької області (відповідно до графічних матеріалів^).
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За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.11.2 Про надання дозволу Цишевській Оксані Миколаївні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в 
тому числі: 2,0000 га -  пасовища (код угідь згідно з КВЗУ 002.02 Підгрупа включає 
сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для випасання худоби, 
здійснення заходів щодо охорони родючості ґрунтів та заборони інтенсивної 
сільськогосподарської діяльності при обробітку сільськогосподарських угідь пасовища, 
зокрема, заборона їх розорювання), за рахунок земель комунальної власності з кадастровим 
номером 3520584000:02:000:9047, які не надані у власність або постійне користування за 
межами села Красносілля Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.11.3 Про надання дозволу Чорноморцю Олегу Васильовичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва (код згідно 
КВЦПЗ 01.07) орієнтовною площею 0,6000 га, за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за 
межах села Красносілля Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації- .
Пропозиції-

27.13.1 Про надання дозволу Храпійчуку Анатолію Андрійовичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,5000 га, за 
рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування 
за адресою: село Несваткове Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.14.1 Про надання дозволу Фомуляєвій Наталі Миколаївні та Кучеренку Олександру 
Миколайовичу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), кожному по Уг частці, 
орієнтовною площею 4,5965 га, в тому 4,5965 га - рілля, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення (відповідно схеми поділу земель

КСП
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КСП ім. Ульянова земельна ділянка № 0536), для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва на земельну частику (пай) (код КВЦПЗ 01.01) за 
межами села Антонівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області, з подальшою передачею у приватну власність.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.15.1 Про надання дозволу Ламан Ірині Володимирівні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2.0000 га, в 
тому числі: 2,0000 га -  пасовища (код угідь згідно з КВЗУ 002.02 Підгрупа включає 
сільськогосподарські угіддя які; систематично; використо^штБся для випасання’ худоби* 
здійенежнж: заходів щодо охорони родючості фунтів та заборони інтенсивної 
сільськогосподарської діяльностіліри ■ обробітку сільськогосподарських угідь пасовища, 
зокрема заборона їх розорювання) за рахунок земель комунальної власності 
сільськогосподарського призначення які не надані у власність або постійне користування, 
за межами села Родниківка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів). 
ДАНУ ЗЕМЕЛ ЬНУ ДІЛЯНКУ БУЛО ЗАПРОПОНОВАНО Л ІСГОСПУ

За-
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-* ; ■
Пропозиції-вітявЕтшпиташїяздодо-відаеденнятшдзалкжешіЯіданоїділжшси,:

27Л5:2 Про надання дозволу Саржовській Теодозії Микозшївні на розроблетїя проекту 
землеуетроющодо ■ відведешщч земельної ділянки у власність дпяі ведення ocoShciofo 
селянського господарства5 (код згідно з КВЦПЗ 01.03). орієнтовною площею 2,0000 га, за 
рахунок.,земельної .ділянки, комунальної, власності,, якане. надана у власність .або постійне, 
користування за’ межами- - . села . Родни ківкак. Олександрівської сешщщої, . ■ ради •. 
Кропивницького райому Кіровоградеькоі'облжті (відиовгдаоіде’графічних матеріалів): -

За-5 
ГІрити*
Утрималися-- 
Рекомендації- 
F Ірштозииії-

27'16."1 Про надання дозволу Расновському Роману .Вікторович на 'розроблення чіроекЕр 
землеустрою щодо‘ відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
седжаеккога га, за.-
рахунок земель комунальної вя'асжэсго.-як! невадаш.у власщсть--aôo wfeTraffler R G p H c a y { 
за адресою вулиця. Гагарша^ село. Розумівіса Олександрійської селищної . ради- 
Кроішшішдасота$)^онуіКір»вшлрад<^шк0£яа)ж\вщн»ведда>'Дйїграфішіих^да^їіада»)-^ ■- і'

За- ■;
Проти- '

Утрималися*.
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Рекомендації-
Пропозиції- дана земельна ділянка використовується громадянами села Розумівка для 27 

городництва. зе1

27.16.2 Про надання дозволу Мошуренку Роману Івановичу на розроблення проекту се
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого Ра
селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за за;
рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування ^
за адресою: село Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

З а -5 
Проти-
У трималися- 2 '
Рекомендації- О*
Пропозиції- і

а
27.16.3 Про надання дозволу Нікорі Наталії Іванівні на розроблення проекту землеустрою у р
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського з
господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,9000 га, за рахунок |
земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за
адресою: село Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

З а -5 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції-

27.16.4 Про надання дозволу Ковтун Тетяні Вікторівні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за 
рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування 
за межами села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5 
Проти- 
Утрималися- 
Peкoмeндaцiï- 
Пропозиції-

27.16.5 Про надання дозволу Осипенку Сергію Володимировичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за 
рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування 
за межами села Миколаївка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції-



27.16.6 Про надання дозволу Осипенко Тетяні Михайлівні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2.0000 га, за 
рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування 
за межами села Миколаївка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5 
І Іроти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції-

| 27.16.7 Про надання дозволу Турті Ігорю Михайловичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведенвяу земельної ділянки у властей, для веденняособистого? 
селянського госиадарстаа (код згідно а'КВЦПЗ 01.03), оріежевікш^шгоп^ю^ 2,000*0 га, за 
рах^вж  земезіь' комунайьнш влаеності,якіненадані у власність аботюстійне користування 
за межами, села- Розумівка Олекедащмвєької. селищної ради Крадшвшщького району 
Кіровоградської області(відповідно; до Е|рзфІ!^і^^мгпЕ£ріалів^

За-5 
Проти- 
Утрималися-,
Рекомендації- 
Пропозиції-

27Л7Л. Про надання; дозволу .Лзтіпііган Ліні В&сиягвні на
землеустрою* щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення; особистого 
селянського господарства (код’згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га — в 
таму числі: 2,0000 га — пасовища; (код угідь згідно з КВЗУ 00202 Підгрупа включає 
сільськогосподарські' угіддя; які. систематично/використовуються для, випасання худоби^ 
здійснення заходів щодо охорони родючості ґрунтів та заборони інтенсивної 
сільсккогасіїодарської. діяльності, при обробітку, сільськогосподарських угідь ласешища; 
зокрема*: заборона їх , розорювання), за рахунок земель комунальної власності 
сільсь^когосподарського ,призначення^ які нешадаві.у власність ,або гшстішіе корйстування 
за межами села Нижчі Верещакк Олександрівеької оелищної рада Кронетнинфкога рай ону 
КіровоЕргдаької області (в їди овІщ о^ш ра^Р 111̂ ^матеріалів)*.

За-5
П]ротда •
Утрималися- 
Рекомеидації- 
I [ропозиції-

27Л 7121' .Про * надання ‘. дозволу Марфулі' Виїїентині гПавдавт' н а , розроблення проекту-'.-'  ̂
землеустрою щодо відведення; земельної' ділянки у власнієте для ведення особистого 
селянського, чтэсподарсжва; (код- згідно КВЦШи® 1,03.)г орієнкшноі& шіващіеЕа *2ДЮ(Ю са *т~лг?г 
тому* чиезп *2,0600 га* -  • і згідгол^К Ш У ' 0ЇШХГ
сільськогосподарські'угіддя які систематично використовуються для, вщшсання, худоби, 
здійснення;.-- зажщів" щодо* охоран»-? .'ріїдюгішгі^^ фущт1»^,,зн..;;едЙЕф»шс- 
сільськагасшщароькш с діяльиості^прюлібрвбіжу чажсьв^датодарських: угідь.. паоовищаі 
зокрема;. заборона4 їх . роз^юваршу), т-зЗа: рах^якж »•земель» ^тмуиальної влаєносжіг 
сілкськшгосшщарсьашго прйзиачеяня, яагі ші надані у власність або постійне користування



за межами села Нижчі Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.17.3. Про надання дозволу Марфулі Руслану Володимировичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га -  в 
тому числі: 2,0000 га -  пасовища,- (код угідь згідно з КВЗУ 002.02 Підгрупа включає 
сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для, випасання худоби, 
здійснення заходів щодо охорони родючості ґрунтів та заборони інтенсивної 
сільськогосподарської діяльності при обробітку сільськогосподарських угідь пасовища, 
зокрема, заборона їх розорювання), за рахунок земель комунальної власності і 
сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне користування 
за межами села Нижчі Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.17.4. Про надання дозволу Калюжному Володимиру Миколайовичу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею
2.0000 га -  в тому числі: 2,0000 га -  пасовища, (код угідь згідно з КВЗУ 002.02 Підгрупа 
включає сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для, випасання 
худоби, здійснення заходів щодо охорони родючості ґрунтів та заборони інтенсивної 
сільськогосподарської діяльності при обробітку сільськогосподарських угідь пасовища, 
зокрема, заборона їх розорювання), за рахунок земель комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне користування 
за межами села Нижчі Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.17.5. Про надання дозволу Таран Анні Миколаївні на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га -  в тому числі:
2.0000 га -  пасовища, (код угідь згідно з КВЗУ 002.02 Підгрупа включає 
сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для, випасання худоби, 
здійснення заходів щодо охорони родючості ґрунтів та заборони інтенсивної 
сільськогосподарської діяльності при обробітку сільськогосподарських угідь пасовища, 
зокрема, заборона їх розорювання), за рахунок земель комунальної власності
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іиону

За-5 
Проти- 
Утрималися- 

екту Рекомендації-
ХОГО Пропозиції-
_ в 27.17.6. Про надання дозволу Тарану Миколі Степановичу на розроблення проекту

оЧа(- землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого
оби, селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га — в
зної тому числі: 2.0000 га пасовища, (код угідь згідно з ЬСВЗУ 002.02 Підгрупа включає
[щач сільськогосподарські угіддя, які систематичновикористовуються для, випасання худоби,
остіїА здійснення заходів щодо охорони, родючості ґрунтів та заборони інтенсивної
н н яТ  сільськогосподарської діяльності при обробітку сільськогосподарських угідь пасовища,
ону і зокрема, заборона їх розорювання), за рахунок земель, комунальної власності

сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне користування в 
межах села Нижчі Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградськоїобласті (відповідно до графічних матеріалів).

За 5 
П роіи
Утрималися т 

ГНЯ Рекомендації-
НЯ І Пропозици-
гю 27.17.7. Про надання дозволу Капелюшній Ользі Сергіївні на розроблення проекту
па і  землеустрою щодо відведення земельної- ділянки у  власність для ведення особистого
ня і селянського господарства (код-згідно КВЦПЗ 01 05), орієнтовною площею 2.0000 га;г- в
гої і  тому числі: 2,0000 га — пасовища, (код угідь згідно з КВЗУ 002.02 Підгрупа включає

сіл ьськогосшодареькіугіддя,акі:еиегематичнокикористовук)ггьсядляч,випасанняхудоби, 
ті М  здійснення заходів щодо охорони родючості ґрунтів та заборони інтенсивної
ІЯ '  сільськогосподарської діяльності при. обробітку сільськогосподарських, угідь пасовища..
!у зокрема,1 . заборона їх разорюваияя),, за .рахунок . земель , комунальної власності

! сільськогосподарського призначення, які не надані у  власність або’ постійне коришувшяя в
межах села^іНижж Верещаки* Олександрши.їоо® селищної ради Кропивницького району 
Кіроваградсьш>ї:області(відповіднодо:лрафічнихматеріалів.).

За-5 ,
Проти-- 
Утрималися- 

0 РексшендацІЇ-
) ПрогтозиціТ-

2.7'-> ТіЯі При» иадаин»дозводу •ДвріудавійгВаяеаташ ^Грмгв^ні^ разрі0€іяеїщ®?п{ИїЄїС ;̂
зш яеуетрш »щ оя» відведеш«» зешзтнда.*діяянш^уі жіаевікяж^щиг■веяешшч^обак?®эБ№ 
селянсішоюФосподарства (код згідно з ЬСВЦПЗ 01.03)^ орієнтовною, площею. 2,

сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або; постійне користування в
межах села Нижчі Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького району

і  Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

в межах села. Нижч і -Верещаки; ОікжсаидрсшсБкої селищної . ради- К}хжішшщь'КОТ«-гряйоиу 
Кіровоградсько« області (відвовідно,до графічних махеріаяш). . .

За-5
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Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції- 2 7  1

27.17.9 Про надання дозволу Лушпаю Ігорю Анатолійовичу на розроблення проекту зеМ;
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого сел;
селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за Ра5і
рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування в ^
в межах села Нижчі Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кії
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

З а -5 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-
Пропозиції- і  ^

V  Ш
27.17.10 Бондаренку Віктору Федоровичу на розроблення проекту землеустрою щодо г,
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 3,
(код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земель комунальної а
власності, які не надані у власність або постійне користування в межах села Нижчі ^
Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області (відповідно до графічних матеріалів).

За- 5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.17.11 Про надання дозволу Лушпай Людмилі Яківні на розроблення проекту і 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за 
рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування - і г 
в межах села Нижчі Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького району ™ ► 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

З а -5 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції-

27.17.12 Про надання дозволу Нагірному Богдану Миколайовичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за 
рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування 
в межах села Нижчі Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5
Проти-
Утрималися-



I 27.17.13 Про надання дозволу Мовчан Любові Миколаївні на розроблення проекту 
землеустрою щодо5 відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за 
рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування 
в межах села Нижчі Верещаки Олександрійської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5 
ІІроти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
I Іроіюзиції-

27.17.14 Про надання дозволу Сірж*Маріі Гаврилівні нафшрійшешшяроеїсгу землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (код згідно з КВЦПЗ 0Г03), орієнтовною площею. 1.9500 га за рахунок 
земель комунаш*ної власності, які не, надані у  власність або? постійне користування за; 
адресою: вулиця Вишнева, село Нижчі Верещаки Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району;Кіровоградської області (відповідно-до графічних матеріалів).

За 5 
Проти
Утрималисяг-
Рексшендації--
Пропозиції^

27.17.15 Про надання дозволу Ковалевич Вікторії Володимирівни на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у . влатіс№гдак;віещшдая особистого 
селянського господарства, (код згідно а  КВЦПЗ .01.03), орієнтовною- площею 0 5000 га,. за* 
рахунок земель комунальної власності,, які не надані у власність або постійне користування 
в межах села. Нижчі Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградськоі'області (відиовіднадо графічних-матергалів^.

За-5
Проти-
Утрималися- - 
Рекомендації-*
І Ірсшозиції-

27Л7".16 Про надання дозволу Кодуиец. Наталії, Григорівні^ н а . розроблення, проекту 
землеу стрето щодо відведення земельної ділянки-у- власність для: ведення-особистогог • 
селянського господарств® (код згідно з КВЦПЗ 01.03),.орієнтовною площею 2,0000 га,:за;. 
рахунок земель, комунальиог власності^ які шг.надані у властсгьїа&д®оійяеикорисзування> 
за адресою: вулиця.'Перемоги 73, селоНиж^Жерещаки- ОлександрівсБкої селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської, областЦвідоовіднб. ,

За-5
Проти- - ■ ■
Утрималися^
Рекомендації^'-■
Прюпозишї-- ‘

27.18.1 Про' затвердження-проетиу* зешшустров» тгпєредачу безоплатно1 у власність 
Кивгиді Олександру Владиславовичу земельну, ділянку; (кадастровий; номер.

Рекомендації-
Пропозиції-
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3520587000:52:000:0003), площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 2,0000 га -  рілля, за рахунок кориї 
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність Крон 
або постійне користування за адресою: село Світова Зірка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.

За-
Проти-
Утрималися-
Рекомендації- ЗЄМЄ

Пропозиції- комісія пропонує надати дозвіл Янку Сергію Володимировичу на з  їЯ
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ДЛЯ Вол«
ведення особистого селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), так як він 
постійно використовує дану земельну ділянку та сплачував земельний податок.

. 27-1
| І  земі

27.18.2 Про надання дозволу Мостовик Валентині Володимирівні на розроблення проекту Олй
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 3521
селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га -  в
тому числі: 2,0000 га, (код угідь згідно з КВЗУ 001.01), за рахунок земельної ділянки з 
кадастровим номером 3520587000:52:000:0003, яка не надана у власність або постійне 
користування за адресою: село Світова Зірка, Олександрівської селищної ради
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції- відмовити Мостовик В.В. так як дану земельну ділянку постійно 

використовує Янко Сергій Володимирович.

27.18.3 Про надання дозволу Янку Сергію Володимировичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого ^  
селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,8500 га - в
тому числі: 1,8500 га, (код угідь згідно з КВЗУ 001.01), за рахунок земельної ділянки з 27.
кадастровим номером 3520587000:52:000:0003, яка не надана у власність або постійне зев
користування за адресою: село Світова Зірка, Олександрівської селищної ради сеі
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів). І тої

З а -5 ! СІЛ
Проти- | ЗДІ
Утрималися- І сії
Рекомендації- і _
Пропозиції- і

)■ сй
27.18.4 Про надання дозволу Янку Олександру Сергійовичу на розроблення проекту | ?аі
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого і Кі 
селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,3500 га - в | |
тому числі: 1,3500 га, (код угідь згідно з КВЗУ 001.01), за рахунок земельної ділянки з і
кадастровим номером 3520587000:52:000:0003, яка не надана у власність або постійне



користування за адресою: село Світова Зірка, Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідна до графічних матеріалів).

За- ..
Проти*
Утрималися-
Рекомендацй-
Провозиціг^ відмовити іЯнку О.С. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно 
з КВЦПЗ 01.03), так як дану земельну ділянку постійно використовує Янко Сергій 
Володимирович.

27Л9.. Про надання, дозволу на розроблення, проекту землеустрою щодо відведення; 
земельної ділянки у  власність ОСГ Катеринюк Наталія Олександрівна, Личак 
Олександр, Личак Олексій за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 
3520587500:02:000:1397.

За-
Проти
Утрималися-
Рйетиевдаигс'
Пропозиції- надати відмову Личаку Олександру Олексійовичу, Катеренюк Наталії 
Олександртвт, Личаку Олексію Леонідовичу у наданні дозволів на розроблення 
проектів землеустрою щодо' відведення1 земельних-ділянок'у власність', для ведення 
особистого селянського господарства, орієнтовними площами 2.0000 га, за рахунок- 
земеииашділяїжи -.з кадастровше номером;; 352О5875ОО$2з0О0:1397,'. розтаїиоваиої за 
межами* села; Нова. Осота-. Олексавдріве&кої. селищної рада Кропивншщшт> району 
Кіровоградської" області, на бажаш земельні ділянки рішенням 18 сесії 8 'скликання 
Олександр івсьішїселищноїрадинадано дозволи^на.ршробку проектної документації 
третім особам..

27.19.1 Про надання дозволу Суконько. Світлат- Олександрівні. на. розроблення:проекту . 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства, (код згідно КВЦПЗ. 0103), орієнтовною площею 2,0000 га — в 
тому числі: 2,0000 га — пасовища*: (код угідь -згідна; з КЙЗУ 002.02 Шдарупа -вЕшочаєі 
сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються  ̂дджт винасашш::зеудоби * 
здійснення і заходів. , щодо охорони родючості' , ґрунтів та * заборони* інтенсивної- 
сільськогосподарської діяльності: при' обробітку сілвськогоодюдарсжкїж^угідБ лаеовшца; 
зокрема заборона- їх розорювання), за рахунок / земель комунальної власності 
сілЕсшаагоснодаргмсоЕо. орязш яш и^ які. нежаданіу. кішєішш* або»доеййиеікар®каБуваші».. 
за. межами^ с«да: Стара Осотаг .Озеївганзфівйьшї-і селищної.* ради? Кршмшадвдйшга' иршаву̂  * 
Кіровоградської області (відповідно, до графічних матеріалів). ’ •

За-5' - ‘
Пропсвг >
Утрималися- '- .. . '* • - ’ . 1  .
Рексшшдащії* ...
Пропозиції-1
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27.19.2 Про надання дозволу Рябко Анастасіі Юріївні на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га -  в тому числі:
2,0000 га -  пасовища, (код угідь згідно з КВЗУ 002.02 Підгрупа включає 
сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для, випасання худоби, 
здійснення заходів щодо охорони родючості ґрунтів та заборони інтенсивної 
сільськогосподарської діяльності при обробітку сільськогосподарських угідь пасовища, 
зокрема, заборона їх розорювання), за рахунок земель комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне користування 
за межами села Стара Осота Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції-

27.19.3 Про надання дозволу Джирмі Ользі Яківні на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на : 
місцевості), орієнтовною площею 3,5400 га, в тому 3,5400 га - рілля, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення (відповідно схеми поділу земель КСП ім. Кірова 
земельна ділянка № 0239), для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 
земельну частику (пай) (код КВЦПЗ 01.01) за межами села Нова Осота Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, з подальшою передачею у 
приватну власність.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.19.4 Про надання дозволу Торосяну Артуру Торосовичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва (код згідно 
КВЦПЗ 01.07) орієнтовною площею 0,6000 га, за рахунок земель комунальної власності, 
які не надані у власність або постійне користування за межами села Нова Осота 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 
(відповідно до графічних матеріалів).

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.19.5 Про надання дозволу Король Інні Леонідівні на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,6000 га, за рахунок 
земель комунальної власності, які не надана у власність або постійне користування за 
межами села Нова Осота Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5
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Проти- 
Утрималися- 
Рекомендашї- 
I Іропозиції-

27.19.6 Про надання дозволу Тащенко Тамарі Анатоліївні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,4000 га, за 
рахунок земель комунальної власності, які не надана у власність або постійне користування 
за адресою: село Стара Осота Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За 5 
ГТроти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
I Іроггозииії-

27.19.7 Про надання дозволу Свєтіковій Діані Гагіківні на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в 
тому числі: 2,0000 га - пасовища (код угідь згідно з КВЗУ 002.02 Підгрупа включає 
сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для, випасання худоби, 
здійснення заходів щодо охорони родкмвсгі ґрунтів та; заборон» інтенсивної 
сільськогосподарської діяльності при обробітку сільськогосподарських; угідь пасовища, 
зокрема, заборона їх розорювання).-за рахунокземель^іяьеькогосшщарськогопршначення 
з кадастровим номером 3520587500:02:000:1390, або* лосинне-
користування за межами села. Поселянівка Олександрівської селищної ради, 
Кропивницького району Кіровоградської області

За-5
Проти-
Утрималие#- ■
Рекомендації- *
Пропозиції-

27.19:8. Про надання; дозволу Еалнжу Володимиру Володимировичу • на розроблення, 
проекту землеустрої» щодо відведення .земельної дшянки ' у власність для: ведення-, 
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею
1,0000 га,. за рахунок земель, комунальної власності, сільськогосподарського призначення,, 
які..не надані, у власність або постійне, користування .за  межами.-села.Поселянівка. 
Олександрівської селищної радаг Кротагвницького району Кіровоградської обтасті: 
(відповідно до. графічних, матеріалів).,

За-5:
Проти-
Утрималися-
Реко»*етаашї-
Прошвицй̂

27.20.1. Про надання дозволу; Токнрь, Теяянк,Грш*)рівщ; * нн ;
документації' із  зештеусоршо: -
натурі (на;міщеяшй);орієотг)Вшжшр0ЩЕїЮ'4^4Ш& ріш»; До|ивсушлг
земель» сшБеькогшзподареьшга ^иризйадання*- (відоошдйш^ сзееми тгадалу земель* КСП 
«Перемога»1 земельна дшянка №  0233),. для ведення товарного сільськогосподарського



виробництва на земельну частику (пай) (код КВЦПЗ 01.01) за межами села Антонівка 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, ч 
подальшою передачею у приватну власність.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.20.2 Про надання дозволу Івченку Павлу Олександровичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за 
рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування 
за межами села Триліси Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.20.3 Про надання дозволу Івченко Юлії Олександрівні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за 
рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування 
за межами села Триліси Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.20.4 Про надання дозволу Куралєсіній Юлії Федорівні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва (код згідно 
КВЦПЗ 01.07) орієнтовною площею 0,6000 га, в тому числі: 0,6000 га - рілля (код угідь 
згідно з КВЗУ 001.01), за рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної 
власності, які не надані у власність або постійне користування в межах села Китайгород 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 
(відповідно до графічних матеріалів).

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.20.5 Про надання дозволу Коваленко Наталії Олександрівні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,4000 га -  в 
тому числі: 1,4000 га - ріллі, (код угідь згідно з КВЗУ 001.01), за рахунок земель 
комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою:



село Китайгород, Олександрівської селищної ради Кропивйивдькот?району 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5
І Іроти- ■і’';.-"1
Утрималися-
Рекомендації-
Пропсшщії-

27.20.6 Про надання дозволу Сторчак Раїсі Василівні на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі:
2,0000 га - пасовища (код угідь згідно з КВЗУ 002.02 Підгрупа включає 
сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для випасання худоби, 
здійснення заходів щодо охорони родючості ґрунтів та заборони інтенсивної 
сільськогосподарської діяльності при обробітку сільськогосподарських угідь пасовища, 
зокрема, заборона їх розорювання), за рахунок земель сільськогосподарського' призначення 
з; кадастровим номером 3520555100:02:001:9003, які не надані у власність або постійне 
користування за межами села Китайгород Олександрівської селищної ради 
Кропивни цького району Кіровоградської області.

За-5 . ■■ ■ '
Проти- 
Утрималиея- 
Рекомендації- 
I Іроггозишї-

27.20.7 Про надання дозвол> Айрапетян Лідії Горосівні на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення -земельної ділянки у власність для ведення особистого
сє^исшсого” гоожодаретва |кощагщр[ор з.КВЦПЗ 01.03)^ ор’іошяшого^^вюігавїЩОООО га, за
рахунок земель комунальної влахгності, які не надані у власність .або^постійне користування
за межами села Китайгород Олександрівської селищної ради Кропивниіщког» району
Кіровоградськоі облаеті (відповідно до графічних мат^ріашв).

«і
За-5
Проти-
Утрималися- •
Реюомендавдї- 
1 Іропозиції- .

27:21.1 Про надання дозволу Погрібній . Людмилі. ГеннадаГвнь на ршроблення проекту 
зтш ^хщ гою‘'-‘щвд®:авщвежею**заіежмт\:дьіі8ніби^у * влшзшет для» -кедшня.: оєойжххош/ 
селянського, господаршва (код згідно з КВЦПЗ 01.03),. орієнтовною площею 2ДІ000 га —-за 
рахунок земель комунальної власності: сільськогосподарського пришачения, які не наданії у 
власність,, або постійне користуванню за мешош* ста.іДвпже^Оле^шдріі«:Бкаї селищної 
ради Кропивницького району КіровоградсБкої області (відповідно до графічних 
мажеріяді&)~:

За-5
Проти-
Утриішйшж-1 >... .
РЁкоменданй- . . ■
Щшюаицй- - ,

2Х.21.2 Про надання, дшводу Солуб Людашші.Ю^мш пк рааріві6жаня;щроекіу зешк^стржргі 
щодо, ввдведедажаземеяшої ділянки у  власн іст  для.ведення осоііштого сєдяясііїсиші



господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,3000 га, за рахунок 
земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за 
адресою: село Цвітне Олександрівської селищної ради Кропивницького району
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.21.3 Про надання дозволу Барбулу Денису Андрійовичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,8000 га, за 
рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування 
за адресою: село Цвітне Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.21.4 Про надання дозволу Шоліній Тамарі Антонівні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за 
рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування 
за адресою: вулиця Ярова, село Цвітне Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

Земельна комісія заслухала жителів села Цвітне які використовують земельні ділянки, що 
знаходяться поряд з земельними ділянками Шоліної Тамари Антонівни з недопущення перекриття 
дороги загального користування з метою забезпечення вільного доступу до земельних ділянок 
суміжних землекористувачів. В свою чергу громадянин Шолін Віталій Львович, який діє ів 
інтересах Шоліної Т.А.) зауважив, що поля які оточують його присадибні земельні ділянки, 
обробляються механічним методом отрутохімікатами, що завдає школди здоров'я йому та його 
родині. Пропонує обробляти дані земельні ділянки ранцевими обприскувачами та використовувати 
біоприпарати для обробітку даних земельних ділянок.

27.21.5 Про надання дозволу Шоліній Наталії Вікторівні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального 
садівництва (код згідно з КВЦПЗ 01.05), орієнтовною площею 0,1200 га, за рахунок земель 
комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: 
вулиця Ярова, село Цвітне Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).



Проти- 
Утрималися- 
Рекоменлації- 
Пропозиції-

Зсмсльна комісія заслухала жителів> села Цвітне які використовують земельні ділянки, що 
знаходяться поряд з земельними ділянками Шоліної Тамари Антонівни з недопущення перекриття 
дороги загального користування з метою забезпечення вільного доступу до земельних ділянок 
суміжних землекористувачів. В свою чергу громадянин Шолін Віталій Львович, який діє ів 
інтересах. Шоліної Н.В.) зауважив, що поля які оточують його присадибні земельні ділянки, 
обробляються механічним методом отрутохімікатами, що завдає школди здоров'я йому та його' 
родині. Пропонує обробляти дані земельні ділянки ранцевими обприскувачами та використовувати 
біоприпаратидш обробітку даних земельних ділянок

27.21.6 Про надання дозволу ІПоліну Леву Костянтиновичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального 
садівництва (код згідно з КВЦГО 01:.05), орієнтовною площею 0 1200 га. за рахунок земель 
комунальної власності, які, не надані у власність або постійне користування за адресою: 
вулиця Ярова, село Цвітне Олександрівської селищної ради Кропивнииького району 
Кіровоградської області.

За-
I [роти*- 
Утрималися- 
Рекамевдіаціь- 
ГІроіюзшиїг

Земельна, комісія, заслухала жителів ,села. .Цвітне які. використовують, земельні, ділянки,, що 
знаходяться воряд,з земельнимшділяккам№Ш©яіної Тамари. Антонівни: з- недойущшюкиЕрекриття 
дороги загального’ користування-' з метою'забезпечення: вільного доступу- до земельних ділянок 
суміжних землекористувачів. В. свок> чергу громадянин Шолін Віталій Львович,, який-діє в 
інтересах Шоліна Л,К.) зауважив, що поля які оточують його. присадибні земельні ділянки, 
обробляються да еханічним 'методом .отрутохімікатами;. щозавдає*шквдщи здоров' я - йому та його 
родині. Пропонує обробляти дані земельні далянки ранцевими обприскувачами та використовувати 
біоприиадатдщіобрббіж^данжземедвншодіяянаш ^ , *

27..22,1 . Про! надання дозволу. Лірцю - Олексію. Миютдаиовичу" на. розроблення^ проекту * 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно з КВЦИЗ 01.03),, орієнтовне®» площею" 2,0000 га  ̂за 
рахунок земельг комувальної власносгі^. які.ненаданіу шмсшсгь- або поегійне*користування, 
за адресою: село Ясшюве Ояексавд^ввжвкгсеиішцної'. ради- КропивгащБквго райешу- • 
Кіровоградської облаші-(відповідн0 до^аф ічш ^і^т^яаш в)!

За-§
ГІроти-
Утршишие®1™.
Рекомешаиії- 
I Іропозиції- і

29.1 1 ...ПрогзмІЕку сторон»©рєндодаааЩ'.у . д о г с ю о р к о р е щ д а . * 
земельною. дшяжою^,3520б^55Ю^Ії0ШіШШ:-їілаіігевз^ 1-1 ,МШ^£а.даж:;ри6^^ 
потреб, (КВЦИЗ; КХ 07);. укладеного: між Ріяуиівсквшог сільввксю? радаиег та. Зймешгам* АйД .. 
від 26.06:201,7 'р-прав® оренда’зарейсіроване ЗДЛвЯХШ року,Ж229МО79,.розташ0йашііа



межах села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області з «Розумівська сільська рада» на «Олександрівська селищна рада 
Кропивницького району Кіровоградської області».Продовжити термін дії договору оренди 
водного об’єкту у комплексі із земельною ділянкою, зазначеної у пункті 1 даного рішення, 
терміном на 15 років. Встановити розмір орендної плати за користування земельною 
ділянкою, зазначеної в пункті 1 даного рішення в розмірі 3% (три) відсотка від нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки.

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

29.2 Продовжити термін дії договорів оренди та права оренди земельних ділянок для ведення 
фермерського господарства (код КВЦПЗ -  01.02) терміном на 15 років, укладених між 
Олександрівською селищною радою Кропивницького району Кіровоградської області таї 
Шепелюком Володимиром Олексійовичем, які розташовані за межами села Розумівка 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області:

№ з/п Кадастровий номер земельної ділянки Площа земельної ділянки, 
га

1 3520585500:02:000:9002 3,9
2 3520585500:02:000:9003 3,76
3 3520585500:02:000:9004 3,304
4 3520585500:02:000:9005 4,107
5 3520585500:02:000:9006 9,274
6 3520585500:02:000:9007 15,65
7 3520585500:02:000:9008 19,3401
8 3520585500:02:000:9009 29,29
9 3520585500:02:000:9010 33,39
10 3520585500:02:000:9011 37,84
11 3520585500:02:000:9012 56,41
12 3520585500:02:000:9013 2,3

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

29.3 Про державну реєстрацію земельної ділянки з кадастровим номером 
3520585500:02:000:7505, площею 17.8565 га, для рибогосподарських потреб (код КВЦПЗ -
10.01), яка розташована за межами села Миколаївка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області у відповідності до чинного 
законодавства.Замінити сторону у договорі оренди від 31 січня 2020 року номер запису 
про право (в державному реєстрі прав) 35341550 шляхом укладення додаткової угоди про 
заміну сторони у договорі оренди, а саме: замінити орендодавця з «Кіровоградська обласна 
державна адміністрація» на «Олександрівська селищна рада Кропивницького району 
Кіровоградської області». Продовжити термін дії договору оренди земельної ділянки з



кадастровим номером 3520585500:02:000:7505. для рибогосподарських потреб (код КВЦІІЗ 
— 10.07), площею 17,8565 га, в тому числі: пасовища — 8,2019 га, землі, які 
використовуються для технічної інфраструктури -  0,1460 га, ставки -  9,5086 га, яка 
розташована за межами села Миколаївка Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області, укладеного між Кіровоградською обласною державною 
адміністрацією та Осипенко Анною Володимирівною від 31 січня 2020 року номер запису 
про право (в державному реєстрі прав) 35341550, терміном на 35 років.

За-5
Проти-
Утрималисн-
Рекомендації-
Промоіиції-

30.1 І Іро внесення змін до рішення 8 сесії 8 скликання Олександрівської селищної' ради від 
26 лютого 2021 року № 171 «Про встановлених розміру ставокорендноїплатиза 
користування.земелБним№ ділянками<н» території Олександрів’єігкій'сеиивщжради 
Кропивницького району Кіровоградської області», а саме

пункт 5 розділу І додатку 2 «Землі сільськогосподарського призначення» тарозділ Ш  
додатку 2 «Землі водного фонду» викласти в наступиш редакції: __________

№гг/п: Функціональне викаристаннжземельної ділянки Код .. 
КВЦГІЗ

Ставка орендної 
платквід, 

нормативної 
грошовоїоцінки (%)

І Землісілмгіошшішодарськшоїіінізначенви.
5' Для індивідуального садівництва 01:05 3-8

Ш % м лііввдаш #щ у
Для рибогосподарськихіпотреб Ю.07 ■■ 3-8

За-5 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомвмдац»
Пропозицій

30.2 Про. внесення:-? змія до: рііпшнж. .чотарнадаятог^ сесії, вшешого *' екликаиая? 
Олександрівської селищної ради від ЗО червня 2021 року № 1154 «Про затвердження 
документації із землеустроку; пригашення дії дошвсфу оренди та пряваоренди та надання 
земельної ділянки-5в, оренду АТ «Укртетеком»' та АТ «Укрпошта»»г саме."пункт;7 даного 
рішення вивЕласти в наступній редакції:

«Орендну плату за користування земельноюгдідянкож^ ^азшяеі^гїві пушаі: 5 дайся о> 
рішення^ становити в розмірі 10% (десять) від --ігормахшгаїш'їір^
ділянки, відповідно до часток в спільній частковій власпості комплексу будівель
АТ «Укріежвгаші*таАТ «Укриошта»»^' •

За-5-
Проти-
Утрималися- ' -і .
Рекомендації-' •
І Іропш твїг



30.3 Про внесення змін до рішення п’ятнадцятої сесії восьмого скликання Олександрівської 
селищної ради від 30 червня 2021 року № 1189 «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства Рябку В.І.» виклавши пункт 1 в новій редакції, а 
саме:

1. Надати дозвіл Рябку Віктору Івановичу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства
(код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,4000 га, з них: рілля (код угідь згідно з
КВЗУ 001.01) та землі під сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і
дворами (код угідь згідно з КВЗУ 013.00) за рахунок земельної ділянки, яка не надана у
власність або постійне користування за адресою: вулиця Садова, село Соснівка
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 

За-5 
Проти-
Утрималися- І
Рекомендації-
Пропозиції-

30.4 Про внесення зміни до рішення чотирнадцятої сесії восьмого скликання 
Олександрівської селищної ради від 30 червня 2021 року № 1232 «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та для ведення особистого селянського господарства Овчаренку 
М.Г.», виклавши в новій редакції, а саме:

1. Надати дозвіл Овчаренку Миколі Григоровичу, на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок орієнтовною площею 0,9500 га у 
власність, а саме:

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ -  02.01) орієнтовною площею 0,2500 
га, за рахунок земель житлової та громадської забудови, не наданих у власність або 
постійне користування за адресою: вулиця Зелений Гай, 11, село Стримівка
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області;

для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) 
орієнтовною площею 0,7000 га, за рахунок земель сільськогосподарського призначення 
комунальної власності за адресою: вулиця Зелений Гай, село Стримівка Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних 
матеріалів).

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

30.5 Про внесення зміни до рішення двадцять шостої сесії четвертого скликання 
Несватківської сільської ради від ЗО жовтня 2009 року «Про надання земельної ділянки у 
приватну власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських



будівель і споруд; ведення особистого селянського господарств» виклавши стосовно 
Чайковського Анатолія Сергійовича, в новій редакції, а саме:

1. Надати дозвіл Чайковському Анатолію Сергійовичу, на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок орієнтовною площею 1,6500 га у  
власність, а саме:

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ -  02.01) орієнтовною площею 0,2500 
га, за рахунок земель житлової та громадської забудови, не наданих у власність або 
постійне користування за адресою: вулиця Дев’ята, 221, село Несваткове Олександрівської 
селищної ради Крошівницького району Кіровоградської області;

для ведення особистого селянського господарства (код КВЦ113 01.03) 
орієнтовною площею 1.4500 га. за рахунок земель сільськогосподарського призначення 
комунальної власності в межах села Несваткове Олександрівської селищної ради 

р ^  рай ну іровогр . р <|‘

Прати-
Уірималися-
Рекомендації-
Пронозиції-:

30.6: Про внесення: зміни до рішення сімнадцятої сесії восьмого: скликання 
Олександрівської селищної ради від 27 серпня 2021 рову № 3852 «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодовідведення земельних ділянок у власність у 
власність для індивідуального садівництва Волковуг М В »  виклавши пункт Ін новій 
редакції, а саме

1.Надати дозвіл- Волкову Миколі Валентиновичу : на розроблення проекту’ 
землеустрою^ щодо відведення земельної ділянки; у власність для, індивідуального 
садівництва (код згідно з ККЦПЗ 01.05^ орієнтовною» площею. 0,1200 га,. за рахунок 
земельки комунальної власності; які не надані у власність: або постійне користування за 
адресою: вулиця: Центральна* сешшіе -міського* типу Єіщзанетградкаг- Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області;

За-5
Проти- •. •
Утримались 
Рекомендації- 
1 ІраиозицІЇ-

30.7 Про. внесення«,- зміші .до рішення- -сімнадцятої сесії восьмого скликання. 
Олександрівсь^ої селищної ради від 27 серпня 2021 року №  1966 «Про надання дозволу на 
розроблення .проекту землеустрою щодо відведення земельних.--ділянок у  власність для„ 
будівництва, та., обслуговування*, житішвого будинку, гоаюдарамсига .будівель. .і .споруд 
(присадибна ділянка) та  для-ведення* осо6наг®гс*<е5еііянекшж€ї-гошод^бтваі!.вовченко О.П.», я / 
вшшавши в новій.редакції,.а.саме: . ^

відведшняземежш®е зщлж<жврІ€шданотУ'пяоїнрю>0;37Ш і^  у'гаашість;«л2аме? : ;
д л я . будівництва і ,та.' обслуговування ж нслевот * будаиоде 

будівельні споруд ̂ нрисада&®удазжшса^5̂ кй^іКВЦПЗь—'02.01)\<^ісїеш»йшо 
га, зж рахунок земель жівдювої та і^омадськоіь.забудвнк, ке, на^ешж ;уі властсхв або’
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постійне користування за адресою: вулиця Чкалова, 29, село Розумівка Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області;

для індивідуального садівництва (код КВЦПЗ 01.05) орієнтовною площею
0,1200 га, за рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної власності за 
адресою: вулиця Чкалова, 29, село Розумівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

Секретар

Г олова Ковтун В.О. 

Бойко Р.М.


