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ПРОТОКОЛЮЙ 41 
шсідашім постійної комісії селищної ради і ми гань сільського господарства, 

к'млскорисіунаинн, екології та раціонального використання природних ресурсів

під 15 листопада 2021 року смт Олександрівка
ПРИСУТНІ:

і іншім ішітіїїної комісії: Ковтун В.О. 
іокреіир постійної комісії:
•ііН'іпі мої гійішї комісії: Пісний О.І., Сокол С.М.

ЗАПРОШЕНІ:

Вечпечний О.І. Олександрівський селищний голова

Скляренко В.І. Заступник селищного голови з питань діяльності 
виконавчих органів Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської 
області

Вітер М.М. Начальник відділу земельних ресурсів та 
просторового планування Олекандрівської 
селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області

Конгун JL, Мулявка І.В., Тімченко 
В„ Савченко О.В.

Депутати Олександрівської селищної ради

Старости сіл
Громадяни відносно яких винсяться проекти 
рішень

ПОРЯДОК ДЕННИИ:
І Сіні ііи/і ісмсііі.ііих питань та проектів рішень, які будуть внесені на розгляд двадцять першої сесії Олександрівської селищної 

рюш Крінишшші.нині району Кіровоградської області восьмого скликання.
( І ІЧ Л Л ІІ і

||(і|даіііи ігмгиі.шіч ііигішь та проектів рішень, які будуть внесені на розгляд двадцять першої сесії Олександрівської селищної ради 
т и  і,міни і к інкшши - Ні гер М икола Михайлович - начальника відділу земельних ресурсів та просторового планування Олександрівської 
і иіініішіИ рипи Крніїниниці.кої о району Кіровоградської області.

Ііп гіучииіііи виступ Мохур Оксани (представник заявника, мати), щодо розгляду заяви учасника АТО Мохура Єгора 
І •'і#іігніііі| і(іиіі,ііі. ш рсгорош ш у в Олександрівській селищній раді I I  жовтня 2021 року за №  3878, про надання дозволу на розроблення 
П|М(«І|ІІV «'МіЦ'УІ ірош щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно 
К МІ | |  11III III), ори пишною площею 2,0000 га, за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 3520587500:02:000:1385 за межами 
сні* І і мри І Ніни ( Ііісксшідрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

І їй инішІІ чиє, ні! земельну ділянку з кадастровим номером 3520587500:02:000:1385 зареєстровано право державної власності. 
НіііНияі/ііні ші п .4  Перехідних положень Земельного кодексу України земельні ділянки, що вважаються комунальною власністю 
і«|іЖіі|іішімііін ірпмпд сіл, селищ, міст відповідно до цього пункту і право державної власності на які зареєстроване у Державному 
|«;п  ір | (»чинш  іі/шіі іш  нерухоме майно, переходять у комунальну власність з моменту державної реєстрації права комунальної власності 
ми і ни і wMvm.nl ліпники

Д іл і перепій

I І И|інімішііи ннрнсіушшня земельними ділянками, на території Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кі|НННИ|ННсі<ііііІ иОііисгі. у зв 'язку з добровільною відмовою, нижчезазначеним громадянам:
Д|ни*му Аиіі|Ніи Яковичу земельною ділянкою площею 1,0000 га, для ведення особистого селянського господарства за адресою: вулиця 
І н і«|і« 'ін І ручи. гени Н и ті Верещаки;
^||МіЛін У Андрію Нкііннчу земельною ділянкою площею 0,5400 га, для ведення особистого селянського господарства за адресою: вулиця 
ІІІМЧІММ, мїіііі Пінці Верещаки;
ЧУМЯЧИііні ІІііік'ііінін Андріївні земельною ділянкою площею 0,6000 га, для ведення особистого селянського господарства за адресою: 
(УННіМ І аі м мті.кіі. ссло Любомирка;
•ІУМН'И'іИііі ІІіііц'ііінні Андріївні земельною ділянкою площею 0,3400 га, для ведення особистого селянського господарства за адресою: 
•НМіМ І т  міїш і.мі. ссло Любомирка;



і<|м м й | і Мири ( >мі- іін 111 ні м земельною ділянкою площею 0,7000 га, для ведення особистого селянського господарства за адресою: 
нунніїи І игмімісьмі. село Лшбомирка;
І |імім Цинічніші І ріііиріини земельною ділянкою площею 0,5000 га, для ведення особистого селянського господарства за адресою: 
пунші* lent'iiitll І ції. 19, село Стримівка;
ФуііііііиіііІІ ІІппси і пні Миколаївні земельною ділянкою площею 0,6082 га, для ведення особистого селянського господарства за межами 
i tmii МіічиНпііікіі.
Дем'їічіко іііш ілії Миколаївні земельною ділянкою площею 0,1500 га, для ведення особистого селянського господарства за адресою: 
йупіщн Яґінунена, село Несваткове;
МнінІІІчук Ііпаїді Іванівні земельною ділянкою площею 0,6000 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
Пудіисль і споруд (присадибна ділянка) та для ведення особистого селянського господарства за адресою: вулиця Шевченка, 4, село 
ЛіііОомирка;
І’иґжо Любові Марківні земельною ділянкою площею 0,2500 га за адресою: вулиця Ш кільна, 9 село Красносілля;
>1 мшм І’аїсі Миколаївні земельною ділянкою площею 0,3000 га, д ія  ведення особистого селянського господарства за адресою: вулиця 
Імами Франка, селище міського типу Єлизавепрадка;
І Ішемичній Тетяні Денисівні ділянкою площею 0,5000 га, для ведення особистого селянського господарства за адресою: вулиця Зелений 
І ай, село Стримівка.
За-З 
І Іроги- 
Утрималися- 
І’екомендаціі- 
I Іропозиції-
4 .1 Про дозвіл громадянину Дєдову Валерію Володимировичу викупити у власність без проведення земельних торгів земельні ділянки 
сільськогосподарського призначення 3520580300:02:000:9006 площею 17,8525 га та 3520580300:02:000:9007 площею 32,1475 га (код 
КВЦПЗ 01.02 Для ведення фермерського господарства), які знаходяться в його постійному користуванні (державний акт на право 
постійного користування землею серії КР 00017 зареєстрованого від 04.11.1999 року) та розташовані за межами села Бірки 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, за  ціною яка дорівнює нормативній грошовій оцінці 
земельних ділянок, а саме: 453589,04 грн. (чотириста п ’ятдесят три тисячі п ’ятсот вісімдесят дев’ять гривень 04 копійки) та 717977,64 
грн. (сімсот сімнадцять тисяч дев’ятсот сімдесят сім гривень 64 копійки), з внесенням першого внеску в розмірі 50% від нормативної 
грошової оцінки плати та  розстрочкою платежу на 5 (п ’ять) років, з подальшою сплатою коштів за земельні ділянки щомісячно з моменту 
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу земельних ділянок.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
4.2 Про дозвіл громадянину М узиченку Миколі Івановичу викупити у власність без проведення земельних торгів земельну ділянку 
сільськогосподарського призначення 3520586000:02:000:9040 площею 45,3 га (код КВЦПЗ 01.02 Для ведення фермерського 
господарства), яка знаходяться в його постійному користуванні (державний акт на право постійного користування землею серії КР 00020 
зареєстрованого від 27.05.1995 року) та розташована за межами села Родниківка Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області, за ціною яка дорівнює нормативній грошовій оцінці земельної ділянки, а саме: 1374976,75 грн. (один 
мільйон триста сімдесят чотири тисячі дев’ятсот сімдесят шість гривень 75 копійок), з внесенням першого внеску в розмірі 50% від 
нормативної грошової оцінки плати та  розстрочкою платежу на 5 (п’ять) років, з подальшою сплатою коштів за земельну ділянку 
щомісячно з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції- '
5.1 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), Байбуз Марії Петрівні орієнтовною площею 1,5000 га та  Громко Ю лії Петрівні 
орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 3520586500:02:000:0574, за  межами села Соснівка 
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, виставлені на земельні торги, не можуть 
відчужуватися, передаватися в заставу, надаватися в Користування до завершення торгів.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
5.2 Про відмову Бойченко Валентині Дмитрівні у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,5500 га, в тому числі: 
0,5500 - га пасовища (код угідь згідно з КВЗУ 002.02 Підгрупа включає сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються 
для, випасання худоби, здійснення заходів щодо охорони родючості грунтів 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 в межах села Соснівка Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, з таких підстав: відповідно пункту 2 статті 34 Земельного кодексу 
України, Олександрівська селищна рада на даній земельній ділянці ініціює створення громадського пасовищ а
За-З



УфІІМЙНІІГИ
ІЧ^нменіїїііІі
I l|H lilt I nil 111
'  t ll|in  иідмину Круніспіцькому Ю рію Сергійовичу у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
лЫинкн V млисте п. для исдсння особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, розташованої 
їй матими сели Нижчі Іісрещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, з таких підстав: 
мшійііі миіі'ріїгін не нідмовідають вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів 
іійі инніїїш нунктіи пі іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обгрунтувань використання та  охорони 
» м е т . т ім  І ніс фін ииио-ісриторіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених 
у иіійНіїмиїчіому законом порядку, у відповідності до частини сьомої статті 118 Земельного кодексу України, а  саме: земельна ділянка 
ійііійчічін шинником у графічних матеріалах перебуває в приватній власності третіх осіб, 
їй І 
І Ірині
V І |ІПМІІгІІН М
IVhMMl'llilllllll 
І  І р к м п  I I IU I1

'  >1 І Ірії підмішу у іпідшіні дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення 
шііПііі n u n  селянською господарства (код КВЦПЗ 01.03), Дзюбі Сергію Васильовичу та Дзюбі Оксані Анатоліївні орієнтовними 
нлічіійми ,’.0000 мі. ні рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 3520583500:02:000:0636, за межами села Бандурове на території 
і Ілічк йіінрінії.кої селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, з таких підстав: рішенням сесії Олександрівської 
пишнішії рили під 12 березня 2021 року №  268 «Про визначення переліку земельних ділянок комунальної власності, право оренди яких 
мш іннлиі н.оі на земельні торги» дана земельна ділянка включена до переліку земельних ділянок для продажу права оренди на неї на 
ііім(<лміііч іорінх, її тому, відповідно до пункту 5 статті 136 Земельного кодексу України, земельні ділянки, включені до переліку 
н'мічніїїнч лілямок державної чи комунальної власності, або права на них, виставлені на земельні торги, не можуть відчужуватися, 
іі*рі>іійййіік я н іисгіту, надаватися в користування до завершення торгів, 
їй І 
І Ірині
V і рими ЛІН'Н*
ІЧ'ІиІМі'ІІЛЙІІІІ- 
I Ірино НІНІ)
'  '  І Ірп иілмнну у наданні дозволу Атамасю Анатолію Івановичу та Атамась Валентині Григорівні у наданні дозволів на розроблення 
нриеміи іемлеусірою щодо відведення земельних ділянок у власність, для ведення особистого селянського господарства, орієнтовними 
нлишимн ,’.0000 m. ui рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 3520581700:02:000:9081, розташованої за  межами села Гайове 
і (лічи иііиріисі.кої селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, з наступних підстав: подані матеріали не відповідають 
мимої йм німини, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної 
шчіумеїіпшії, схем землеустрою і техніко-економічних обгрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних 
шіпнииі.. п р о ек т і землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку, у 
it hu II III і II и (С 11 до чистими 7 статті 118 Земельного кодексу України, а саме: на бажані земельні ділянки рішенням 18 сесії 8 скликання 
і »игиі-ннлріисі.кої селищної ради надано дозволи на розробку проектної документації третім особам, 
їй І 
І Ірині
УфІІМПНІІСЯ- 
I Ч комі'і і ;іпі її і - 
І І роїш ІІІІНІ-
'  (і і Іро підмішу Козирю Віктору Івановичу у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
и л ікн іїїі. дня исдсння особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, розташованої за  межами 
пчіи Нижчі Перетики Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, з  таких підстав: подані 
миіеріиіін не и іді іон і дають вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених 
iiviikHh ні іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обгрунтувань використання та охорони земель 
йіімінії'ірйіиііііо-іериіоріальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у 
мпиномленому інконом порядку, у відповідності до частини сьомої статті 118 Земельного кодексу України, а саме: земельна ділянка 
ійіпйчічіи шинником у графічних матеріалах не відноситься до земель сільськогосподарського призначення.
In І 
І Ірині
Уіримилиеи- 
ІЧ?КОМСЧІДІШІІ- 
I Ірино НИНІ-
'  / І Ірп иідмоиу І емепченку Миколі Івановичу та Скічку Ю рію Васильовичу у наданні дозволів на розроблення проектів землеустрою 
щодо міднедсіїня земельних ділянок у власність, для ведення особистого селянського господарства, орієнтовними площами 2,0000 га, 
їй рйчуипк іемслі.пої ділянки комунальної власності, розташованої в межах села Нижчі Верещаки Олександрівської селищної ради 
Крониніїииі.кого району Кіровоградської області, з наступних підстав: подані матеріали не відповідають вимогам законів, прийнятих 
мідномідпо до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем 
«'миеусіроіо і ісхпіко-економічних обгрунтувань використання та  охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів 
ігмнеусіроіо щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку, у відповідності до 
чт> і міні 7 11 и 11 і 118 Земельного кодексу України, а  саме: на бажані земельні ділянки надано дозволи на розробку проектної документації 
ір я ім  осоОим 
їй І 
ІІропі-
V І рими ІІІН ІІ 
ІЧ'кпмгніїїііпі-
I l|t(<lll< IIIILIt-



5.8 Про відмову Ясінеькому Владиславу Ярославовичу у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,3500 га, за 
рахунок земель комунальної власності заадресою: вулиця Капустяного, 31, село Івангород на території Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів), з таких підстав: Цивільним кодексом визначено, 
що особи віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років, мають обмежену цивільну дієздатність, а тому відповідно до статті 32 
Цивільного кодексу України неповнолітні особи вчиняють правочини за згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальників та органу 
опіки та  піклування відповідно до закону.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
5.9 Про відмову Саразі Ірині Петрівні у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 
для сінокосіння і випасання худоби (код КВЦПЗ 01.08), орієнтовною площею 0,7500 га, розташованої за межами села Вищі Верещаки 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, з таких 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 обгрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних 
одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку, у 
відповідності до частини сьомої статті 118 Земельного кодексу України, а саме: земельна ділянка зазначена заявником у графічних 
матеріалах перебуває в приватній власності третіх осіб.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
5.10 Про відмову Добровольському Андрію Вікторовичу у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, розташованої 
за  межами села Підлісне Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, з таких 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 обгрунтувань використання та охорони земель 
адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у 
встановленому законом порядку, у відповідності до частини сьомої статті 118 Земельного кодексу України, а  саме: земельна ділянка 
зазначена заявником у графічних матеріалах - відповідно до схеми поділу земель КСП ім.Ульянова, відноситься до невитребуваної 
частки (паю).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
5.11 Про відмову Ємельянову Володимиру Васильовичу у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 1,8000 га, на території 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, за межами села Підлісне, 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 Укршни, а  саме, у зв’язку з тим, що 
відповідно доданих графічних матеріалів, зазначена земельна не перебуває в комунальній власності ділянка (за рахунок земельної 
ділянки з кадастровим номером 3520585000:02:000:0649). *
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
5.12 Про відмову Красюку Олегу Васильовичу у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність, для індивідуального садівництва, орієнтовною площею 0,1200 га, на території Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області, в межах села Михайлівка, 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 обгрунтувань 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 не перебуває в комунальній власності (за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 3520584500:51:003:9008). 
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
5.13 Про відмову Гуренку Ю рію Ю рійовичу у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за  рахунок земельної 
ділянки з кадастровим номером 3520581700:02:000:9091, розташованої за межами села Гайове Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області, з таких 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 обгрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів



землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку, у відповідності
до частини сьомої статті 118 Земельного кодексу України, а саме: на бажану земельну ділянку відповідно до графічних матеріалів
зазначену заявника, рішенням сесії Олександрівської селищної ради надано дозвіл на розробку проектної документації третім особам.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
5.14 Про відмову Кобилько Аліні Ю ріївні у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,5000 га, розташованої за межами 
села Григорівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, з таких 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 обгрунтувань використання та  охорони земель адміністративно- 
територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому 
законом порядку, у відповідності до частини сьомої статті 118 Земельного кодексу України, а саме: на бажану земельну ділянку 
відповідно до графічних матеріалів зазначену заявника, рішенням 17 сесії 8 скликання Олександрівської селищної ради надано дозвіл ші 
розробку проектної документації третім особам.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
5.15 Про відмову Барабашу Олександру Петровичу у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 0,2500 га, на території Олександрійської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, за межами села Михайлівка, з наступних підстав: подані матеріали не 
відповідають вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів ти іншої 
містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обгрунтувань 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 не перебуває в комунальній власності (за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 
3520584500:51:003:0035).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
5.16 Про відмову Висоцькій Наталії Миколаївні у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 0,4700 га, на території Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, за  межами села Михайлівка, 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 обгрунтувань 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 не перебуває в комунальній власності (за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 
3520584500:02:000:9047).
За-З
Проти- ’
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
5.17 Про відмову Халявці Петру Івановичу у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду для рибогосподарських потреб (код КВЦПЗ 10.07), орієнтовною площею 16,4500 га, за рахунок земельної ділянки з кадастровим 
номером 3520584500:02:000:7502, за  межами села М ихайлівка на території Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області, з  таких підстав: рішенням сесії Олександрівської селищної ради від 12 березня 2021 року №  268 «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 (відповідно до пункту 5 статті 136 
Земельного кодексу України).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
5.18 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою громадянам за межами села Бірки Замошнікову 
Олександру Володимировичу, Сергієнко Любові Володимирівні, Вітер Ю лії В ’ячеславівні, Вітер В ’ячеславу Володимировичу, Заваді 
Дмитру Володимировичу, Геращенко Оксані Леонідівні, Сотнику Ю рію Анатолійовичу, Жосан Сергію Миколайовичу, Стадник Лідії 
Іванівні, Черкас М арині Спиридонівні та Ш ульзі Сергію Володимировичу у наданні дозволу на розробку проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовними площами
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 грунтів та  заборони інтенсивної 
сільськогосподарської діяльності при обробітку сільськогосподарських угідь пасовища, зокрема, заборона їх розорювання), за  рахунок 
земельної ділянки комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне користування за



межами села Бірки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, з таких підстав: відповідно пункту
2 статті 34 Земельного кодексу України, Олександрівська селищна рада на даній земельній ділянці ініціює створення громадського 
пасовища.
За-З
Проти-
Утримапися-
Рекомендації-
Пропозиції-
5.19 Про відмову у наданні дозволів на розроблення документації із землеустрою громадянам в межах села Бірки Куценку Олександру 
Анатолійовичу, Коблику Віктору Йосиповичу, Коблик Анастасії Вікторівні у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовними площами 
по 2,0000 га, розташованих в межах села Бірки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, з таких 
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 обгрунтувань використання та  охорони 
земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених 
у встановленому законом порядку, у відповідності до частини сьомої статті 118 Земельного кодексу України, а саме: земельні ділянки 
зазначені заявниками у графічних матеріалах не відносяться до земель сільськогосподарського призначення.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
5.20 Про відмову Тепліцькій Валентині Семенівні та Грушовому Олегу Олександровичу у наданні дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), 
розташованих в межах села Бірки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, з таких 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 обгрунтувань використання та охорони 
земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених 
у встановленому законом порядку, у відповідності до частини сьомої статті 118 Земельного кодексу України, а  саме: земельні ділянки, 
зазначені заявниками у графічних матеріалах, частково не відносяться до земель сільськогосподарського призначення.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
5.21 Про відмову Полтавчуку Володимиру Анатолійовичу у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, 
розташованої за межами села Підлісне Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, з таких 
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 обгрунтувань використання та  охорони 
земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених 
у встановленому законом порядку, у відповідності до частини сьомої статті 118 Земельного кодексу України, а саме: земельна ділянка, 
зазначена заявником у графічних матеріалах, частково не відносяться до земель сільськогосподарського призначення.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
5.22 Про відмову Ходакевичу Андрію Федоровичу, Пересуньку Андрію Сергійовичу у наданні дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства (код 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 
Грунтів та заборони інтенсивної сільськогосподарської діяльності при обробітку сільськогосподарських угідь пасовища, зокрема, 
заборона їх розорювання), за  рахунок земельної ділянки кадастровий номер 3520585000:02:000:9011, за рахунок земель комунальної 
власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне користування за межами села Підлісне 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, з таких підстав: відповідно пункту 2 статті 34 
Земельного кодексу України, Олександрівська селищна рада на даній земельній ділянці ініціює створення громадського пасовища.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
5.23 Про відмову Бєляєвій Олені Олександрівні, Добровольській Любові Миколаївні у наданні дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства (код 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 
грунтів та заборони інтенсивної сільськогосподарської діяльності при обробітку сільськогосподарських угідь пасовища, зокрема, 
заборона їх розорювання), за  рахунок земельної ділянки кадастровий номер 3520585000:02:000:9020, за рахунок земель комунальної 
власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне користування за межами села Підлісне 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, з таких підстав: відповідно пункту 2 статті 34 
Земельного кодексу України, Олександрівська селищна рада на даній земельній ділянці ініціює створення громадського пасовища.



ІІроти- 
У ірималися- 
Рекомендації- 
I Іропозиції-
5.24 Про відмову Андрейченку Володимиру Євгеновичу, Полтавчук Ользі Олександрівні, Гусару Анатолію Олексійовичу, Соловйовій 
Жанні Панасівні, Соловйовій Катерині Ю ріївні, Соловйовій Світлані Анатоліївні, Горбатюк Ользі Василівні у наданні дозволів на 
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства 
(код 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 
грунтів та заборони інтенсивної сільськогосподарської діяльності при обробітку сільськогосподарських угідь пасовища, зокрема, 
заборона їх розорювання), за  рахунок земельної ділянки кадастровий номер 3520585000:02:000:9008, за рахунок земель комунальної 
власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне користування за межами села Підлісне 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, з таких підстав: відповідно пункту 2 статті 34 
Земельного кодексу України, Олександрівська селищна рада на даній земельній ділянці ініціює створення громадського пасовища.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
5.25 Про відмову Сірій Валентині Миколаївні у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земельної 
ділянки, розташованої за межами села Нижчі Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області, з таких 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 обгрунтувань 
використання та  охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій 
населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку, у відповідності до частини сьомої статті 118 Земельного кодексу 
України, а саме: на бажану земельну ділянку відповідно до графічних матеріалів зазначену заявника, рішенням сесії Олександрівської 
селищної ради надано дозвіл на розробку проектної документації третім особам.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
5.26 Про відмову Мудрій Аллі М ихайлівні у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, розташованої за  межами 
села Підлісне Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, з  таких 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 обгрунтувань використання та охорони земель адміністративно- 
територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому 
законом порядку, у відповідності до частини сьомої статті 118 Земельного кодексу України, з таких підстав: відповідно пункту 2 статті 34 
Земельного кодексу України, Олександрівська селищна рада на даній земельній ділянці ініціює створення громадського пасовища.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
5.27 Про відмову у Ємельянову Володимиру Васильовичу, Ємельянову Василю Володимировичу у наданні дозволів на розроблення 
проектів землеустрою щ одо відведення земельних ділянок в оренду для сінокосіння та випасання худоби (код КВЦПЗ 01.08), 
орієнтовними площам 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 
грунтів та заборони інтенсивної сільськогосподарської діяльності при обробітку сільськогосподарських угідь пасовища, зокрема, 
заборона їх розорювання), за  рахунок земельної ділянки кадастровий номер 3520585000:02:000:9007, за рахунок земель комунальної 
власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне користування за межами села Підлісне 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, з таких підстав: відповідно пункту 2 статті 34 
Земельного кодексу України, Олександрівська селищна рада на даній земельній ділянці ініціює створення громадського пасовища.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
5.28 Про відмову Синявському Володимиру Ігоровичу у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, розташованої в 
межах села Букварка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, з таких 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 обгрунтувань використання та охорони земель 
адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у 
встановленому законом порядку, у  відповідності до частини сьомої статті 118 Земельного кодексу України, а саме: на бажану земельну 
ділянку відповідно до графічних матеріалів зазначену заявника, рішенням 40 сесії 7 скликання Букварської сільської ради від 22 жовтня 
2020 року №  566 надано дозвіл на розробку проектної документації третім особам.
За-З



ГІроти- 
Утрималіїся- 
Р с к о м с і і д і щ і ї- 

I Іроиоінції-
5.29 І Іро підмову І рохммчук Ірини Миколаївні у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у нлнсніс 11, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за  межами села Гайове 
Олександрінської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, з наступних підстав: подані матеріали не відповідають 
вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та  іншої містобудівної 
документації, схсм землеустрою і техніко-економічних обгрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних 
одиниці., проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку, у 
відповідності до частини 7 статті 118 Земельного кодексу України, а саме: рішенням 19 сесії 8 скликання Олександрівської селищної ради 
від 29 жовтня 2021 року №  2452, передано безоплатно у власність Трохимчук Ірині Миколаївні земельну ділянку (кадастровий номер 
35205X1700:55:000:0028), площею 0,2107 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03).
За-З 
І Іроти- 
Уірималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції-
5.30 Про відмову Табаченко Світлані Василівні у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
у власність для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовними площами 0,2200 га та 0,2500 га, 
розташованих в межах села Несваткове Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, 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 обгрунтувань 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, що відповідно доданих 
графічних матеріалів, зазначені земельні ділянки відносяться до земель житлової та громадської забудови. Крім того, наявні будівлі та 
споруди які перебувають у власності третіх осіб. Разом з тим, відповідно до частини 4 статті 116 Земельного кодексу України передача 
земельних ділянок безоплатно у власність громадян у межах норм безоплатної приватизації, визначених у частині 1 статті 121 Земельного 
кодексу України, провадиться один раз по кожному виду використання.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
5.31 Про відмову Максимченку Вячеславу Олексійовичу у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,3500 га, за 
рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Горького, 18, село 
М ихайлівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів), 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 (Максимченко В.О. право 
власності на земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства використав).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
5.32 Про відмову Поліщуку Сергію Вікторовичу у наданні дозволу на розробку проекту^землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
в межах села М ихайлівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області у власність для 
індивідуального садівництва (код згідно КВЦПЗ 01.05), орієнтовною площею 0,1200 га, з  таких підстав: відведення земельної ділянки з 
видом цільового призначення для індивідуального садівництва не відповідає вимогам Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності», у відповідності до частини сьомої статті 118 Земельного кодексу України стосовно невідповідності обраного місця 
розташування об’єкта визначеним вимогам для відмови у наданні земельної ділянки. Встановлено, що земельна ділянка відповідно 
графічних матеріалів з бажаним місцем розташування земельної ділянки, знаходиться в межах земельної ділянки, на якій встановлено 
санітарно-захисну зону в радіусі 300 м навколо кладовища, відповідно до пункту 3.5 Наказу Міністерства охорони здоров’я України 
«Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» та Державні санітарні правила та норми 
"Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України" ДСанПіН 2.2.2.028-99 у санітарно-захисній 
зоні не допускається розміщувати житлові будинки, дитячі дошкільні установи, загальноосвітні школи, установи охорони здоров'я та 
відпочинку, спортивні споруди, сади, парки, садівницькі товариства й городи.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
5.33 Про відмову Магдаліні Тамарі 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 на території 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, за  межами села Івангород, 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 обгрунтувань 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 не перебуває в комунальній власності (земельна ділянка відноситься до



к'мині. ік'ржпимої tutiictioc і і (землі оборони згідно з КВЦПЗ 15.00 (землі, надані для розміщення і постійної діяльності військових 
чиї:іин, усипиш, иііісі.копо-наичальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил України, інших військових формувань, 
у і морі' 11 ■ і ч мім и милі щ до законодавства України)), 
їй і 

І Ірині
V іримиписи-
І ' і ’ НПМОІІДПЦМ-

I Ірини ІІІІІІІ-
'  Ч  При підмішу Кірману Віктору Григоровичу у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
у иііиіііісп. дли будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 
00,’ 01) ні дни іпдинідуального садівництва (код КВЦПЗ 01.05), орієнтовними площами 0,2500 га та 0,1200 га, розташованих за адресою: 
нуііицн Мисгпии, 14, село Бірки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, подані матеріали не 
иідііііишіюи, вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої 
мІсіпОудішіпї документації, схем землеустрою і техніко-економічних обгрунтувань використання та охорони земель адміністративно- 
ісриіоріилі.іжх одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому 
шкинчм порядку, у відповідності до частини 7 статті 118 Земельного кодексу України, з наступних підстав: відповідно статті 121 
Чсмслі.иогн кодексу України право на безоплатну передачу земельних ділянок у  власність мають громадяни України (Кірман В.Г. - 
і рпмпдяїшн Російської Федерації).
Чи-.»
І Іро ІII- 
У іримшіиея- 
Рскимсндшіії- 
I Ірнмпнщії-
5..15 Про відмову Кареліну В ’ячеславу Анатолійовичу, Кареліну Ігорю В ячеславовичу, Ременюк М арії Миколаївні, Ременюку Миколі 
Якииичу, Яковлєвій Ю лії Олександрівні, Дудник Вірі Андріївні, Довженко Вероніці Юріївні, Московецю Віктору Анатолійовичу, 
і ІедГшйло Андрію Васильовичу, Зіноватній Ользі Іванівні, Недбайло Олені Андріївні, Московець Катерині М иколаївні у наданні дозволу 
пи розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства (код 
КІІЦИЧ 01.03), орієнтовними площами 2,0000 га, за рахунок земельної ділянки сільськогосподарського призначення, розташованої за 
межами села Ружичеве Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, з таких 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 обгрунтувань використання та охорони земель 
«дмінісіративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у 
встановленому законом порядку, у  відповідності до частини сьомої статті 118 Земельного кодексу України, а саме: земельна ділянка 
відноситься до земель - для ведення селянського /фермерського/ господарства, перебувають в постійному користуванні відповідно до 
Державного акту.
Чн-3 
І Іро ги- 
Уірималися- 
Рекомендацїї- 
I Іропозиції-
5.36 Про відмову Рассказовій М арії Вячеславівні 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  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 обгрунтувань 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 Україні!, а  саме, у зв’язку з тим, що відповідно доданих 
графічних матеріалів, зазначена земельна ділянка не перебуває в комунальній власності.
Чн-3 
І Іро ги- 
У грималися- 
Рекомендації- 
I Іропозиції-
5.37 Про відмову Хмеленку Ю рію Васильовичу у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,0000 га, за адресою: вулиця Нерубайська, 
23, село Омельгород на території Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, 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 обгрунтувань 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: на бажану земельну 
ділянку рішенням сесії скликання Олександрівської селищної ради надано дозвіл на розробку проектної документації третім особам.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
5.38 Про відмову Піщіді Валентині Ю ріївні у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність, для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 0,6600 га, за адресою: вулиця Нерубайська, село 
Омельгород на території Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, 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 обгрунтувань використання та охорони земель



адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою що то впорядкування територій населених пунктів, затверджених
у встановленому законом порядку, у відповідності до частини 7 статті 118 Земельного кодексу України, а  саме: на бажану земельну 
ділянку рішенням сесії скликання Олександрівської селищної ради надано дозвіл на розробку проектної документації третім особам.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
5.39 Про відмову Гуземі М иколі 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 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 обгрунтувань 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-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
5.40 Про відмову Безкровній Наталії Олегівні 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 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 обгрунтувань 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 частково не перебуває в комунальній власності.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
5.41 Про відмову Безкровній Наталії Олегівні у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у власність, для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,0000 га (з двох масивів), 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 обгрунтувань 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.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
5.42 Про відмову Прихідьку Віталію Івановичу у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для індивідуального садівництва (код КВЦПЗ 01.05), орієнтовною площею 0,1000 га, розташованої в межах села Роздолля 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, 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 обгрунтувань 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: на бажану земельну ділянку надано дозвіл на розробку 
проектної документації третім особам.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
5.43 Про відмову Ничипорук Кароліні Анатоліївні у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, розташованої в 
межах села Нижчі Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, з таких 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 обгрунтувань використання та охорони земель 
адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у 
встановленому законом порядку, у відповідності до частини сьомої статті 118 Земельного кодексу України, а  саме: земельна ділянка 
зазначена заявником у графічних матеріалах, не відноситься до земель сільськогосподарського призначення.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-



ІІ|МНМІІІІІ|!І
1 <Н І І|ш нінмииу Мирфулі Володимиру Миколайовичу у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ПИШІМ! у мит ніі п. дня колення особистого селянського господарства (код КИІ (І Гі 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, розташованої 
їй м н и м ії ц'іім Нижчі Иерсщаки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, з таких підстав: 
Ни/ШІІІ мии'|іИі'ін не відповідають вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів 
нііи'іичнн нунніїи ні іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обгрунтувань використання та охорони 
іем«>)іі. м/імІнКіріпніїно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених
V ні імниині'ниму шкоііом порядку, у відповідності до частини сьомої статіі 118 Земельного кодексу України, а  саме: земельна ділянка 
нмничіній шинником у графічних матеріалах не відноситься до земель сільськогосподарського призначення, 
їй І 
І Ірині
У ір іІМ И Н ІІС И -

ІЧ'мімі' іішшіі-
11||| IIIIІIIIІ (І І
'  'І '  І Ірп шлмииу ( )лефіренку Івану Івановичу у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
мнніШеи. дня іісденіїя особистого селянського господарства (код КВЦГІЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, розташованої в межах 
іччш І Іижчі Псрещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, з таких підстав: подані 
миіі'рішш не відповідають вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених 
ііуіін і ні пі іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обгрунтувань використання та охорони земель 
йлміш сірітш іїо-і'сриторіапьних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у 
ні шіініілсному законом порядку, у відповідності до частини сьомої статті 118 Земельного кодексу України, а саме: земельна ділянка 
ш кінченії заявником у графічних матеріалах, частково, не відноситься до земель сільськогосподарського призначення.
Іи-І 
І Ірині- 
У грималиси- 
І’скимсндації- 
I Ірини іиції-
5.46 При підмову Сірій Олені Василівні у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
млосність для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, розташованої за  межами 
ссли Нижчі Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, 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 обгрунтувань 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: на бажану земельну ділянку 
надано дозвіл на розробку проектної документації третім особам.
За-З 
ІІроти- 
Уірималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції-
5.47 Про відмову Орлику Олександру Вікторовичу у  наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, розташованої в 
межах села Нижчі Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, з таких 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 обгрунтувань використання та охорони земель 
адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у 
встановленому законом порядку, у відповідності до частини сьомої статті 118 Земельного кодексу України, а саме: земельна ділянка 
зазначена заявником у графічних матеріалах, частково не відноситься до земель сільськогосподарського призначення.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
5.48 Про відмову Диль Леоніду Васильовичу у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,3271 га, розташованої за 
адресою: вулиця Павловського, 3, село Соснівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, 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 обгрунтувань 
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: рішенням 12 сесії 8 скликання Олександрівської селищної ради від 28 квітня 2021 року №  732 надано дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність дня ведення особистого селянського господарства Диль Л.В.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
5.49 Про відмову Кузьменку Володимиру Сергійовичу 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 на території 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, за межами села Івангород, 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 не перебуває в комунальній власності (земельна ділянка відноситься до 
земель державної власності (землі оборони згідно з КВЦПЗ 15.00 (землі, надані для розміщення і постійної діяльності військових частин, 
установ, військово-навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених 
відповідно до законодавства України)).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
5.50 Про відмову Кривулі Лілії 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 на території Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, за межами села Івангород, 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 не перебуває в комунальній власності (земельна ділянка відноситься до земель державної 
власності (землі оборони згідно з КВЦПЗ 15.00 (землі, надані для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, 
військово-навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до 
законодавства України)).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
5.51 Про відмову Дяченко Катерині Василівні у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земельної 
ділянки, розташованої за  межами села Нижчі Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області, з таких 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 сьомої статті 118 Земельного кодексу 
України, а саме: на бажану земельну ділянку, відповідно до графічних матеріалів, рішенням сесії Олександрівської селищної ради надано 
дозвіл на розробку проектної документації третім особам.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
5.52 Про відмову Калюжній Людмилі Петрівні у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, розташованої за межами 
села Нижчі Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, 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: на бажану земельну ділянку 
надано дозвіл на розробку проектної документації третім особам.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
5.53 Про відмову Дяченко Антоніні Вікторівні у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, розташованої за  межами 
села Нижчі Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, 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: на бажану земельну ділянку 
надано дозвіл на розробку проектної документації третім особам.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
5.54 Про відмову Безай Яні Олександрівні у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, розташованої в межах 
села Нижчі Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, з таких 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 обгрунтувань використання та охорони земель 
адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у 
встановленому законом порядку, у відповідності до частини сьомої статті 118 Земельного кодексу України, а саме: земельна ділянка 
зазначена заявником у графічних матеріалах, частково, не відноситься до земель сільськогосподарського призначення.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
5.55 Про відмову О рлик Аліні Дмитрівні у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, розташованої в межах 
села Нижчі Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, 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 обгрунтувань 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: рішенням 14 сесії 8 
скликання Олександрівської селищної ради від ЗО червня 2021 року №  1205 надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Орлик А.Д.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
5.56 Про відмову Бугаєнко Тетяні Григорівні у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, розташованої за  межами 
села М иколаївка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, 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 обгрунтувань 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: на бажану земельну ділянку 
надано дозвіл на розробку проектної документації третім особам.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
5.57 Про відмову Дубині Людмилі Григорівні у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, розташованої за  межами 
села М иколаївка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, 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 обгрунтувань 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: на бажану земельну ділянку 
надано дозвіл на розробку проектної документації третім особам.
За-З
Проти- 4
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
5.58 Про відмову Зеленько Ганні Ю химівні у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, розташованої за  межами 
села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, з таких 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 обгрунтувань використання та охорони земель адміністративно- 
територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому 
законом порядку, у відповідності до частини сьомої статті 118 Земельного кодексу України, а  саме: земельна ділянка зазначена заявником 
у  графічних матеріалах - відповідно до схеми поділу земель агропідприємства «Світанок», відноситься до невитребуваної частки (паю). 
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
5.59 Про відмову Іванюрі Ігорю Станіславовичу у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, розташованої в межах 
села Нижчі Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, з таких 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 обгрунтувань використання та охорони земель 
адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у 
встановленому законом порядку, у  відповідності до частини сьомої статті 118 Земельного кодексу України, а  саме: земельна ділянка 
зазначена заявником у  графічних матеріалах, частково, не відноситься до земель сільськогосподарського призначення.



Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
5.60 Про відмову Доицовій Наталії Олександрівні у  наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок 
земельної ділянки, розташованої за межами села Родниківка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області, з таких 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 обгрунтувань 
використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій 
населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку, у відповідності до частини сьомої статті 118 Земельного кодексу 
України, а саме: на бажану земельну ділянку, відповідно до графічних матеріалів, надано дозвіл на розробку проектної документації 
третім особам.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
5.61 Про відмову Мельнику Євгену Володимировичу у наданні дозволу 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 комунальної власності за адресою: вулиця Миколаївська, село Бірки на 
території Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів), з таких 
підстав: на підставі Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Генеральною  плану Бірки пункту 7 ст. 118 Земельного 
кодексу України, а  саме: 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 обгрунтувань 
використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій 
населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку, у відповідності до ч а с т іш  7 сгаггі 118 Земельного кодексу України,
з таких підстав: земельна ділянка належить до рекреаційної зони озеленених територій загального користування Р -  3.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
5.62 Про відмову Парамок Володимиру Олександровичу у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) та для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,1500 га, за адресою: вулиця Лісова, село 
Миколаївка на території Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, з наступних підстав: подані 
матеріали не відповідають вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових акіів, генеральних планів населених 
пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обгрунтувань 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, не можливо чітко визначити місце розміщення земельної ділянки.
За-З
Проти-
Утрималися- в
Рекомендації-
Пропозиції-
5.63 Про відмову Сінченко Наталії Петрівні у наданні дозволу 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 комунальної власності за  адресою: вулиця Центральна, село 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 Красносілля пункту 7 ст. 118 
Земельного кодексу України, а  саме: 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, з  таких підстав: земельна ділянка належить до торгівельної зони Г -  6.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
5.64 Про відмову Корнєєву Павлу Ю рійовичу у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду для городництва, орієнтовною площею 0,6000 га, на території Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області, за  межами села Бовтишка, 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 обгрунтувань 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, не можливо чітко 
визначити місце розміщення земельної ділянки.
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За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
5.65 Про відмову Задорожньому Сергію Петровичу у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 0,6000 га, на території Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, за межами села Бовтишка, 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 обгрунтувань 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-З
Проти-
Утримапися-
Рекомендації-
Пропозиції-
5.66 Про відмову Візіренку Сергію Миколайовичу у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,3800 га, за рахунок 
земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Ш евченка, село Бовтишка 
Олександрівської селищ ної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів), 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 (Візіренко С.М. право власності на земельну 
ділянку для ведення особистого селянського господарства використав).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
5.67 Про відмову Ставенку Сергію Вікторовичу у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земельної ділянки з 
кадастровим номером 3520585500:02:000:9119 на території Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області, за  межами села М иколаївка, 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 обгрунтувань 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-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
5.68 Про відмову Ахмедову Рафіку Наджабовичу у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 1,8345 га, за  рахунок земельної ділянки з 
кадастровим номером 3520585500:52:000:9003 на території Олександрівської селипщрї ради Кропивницького району Кіровоградської 
області, в межах села М иколаївка, 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 обгрунтувань 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-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
5.69 Про відмову Гуртовому Олександру М ихайловичу у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,0000 га, в межах села Розумівка 
на території Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, 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 обгрунтувань 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: на бажану земельну ділянку надано дозвіл 
на розробку проектної документації третім особам.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-



5.70 Про відмову І Іімому Роману Богдановичу 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 Кірової радської 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 само: невідповідність місця розташування об'єкта до генерального плану селища міського типу Олександрівка: а саме, 
земельна ділянка належн і ї, до зони зелених насаджень в санітарно -  захисних зонах С -  6.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
5.71 Про відмову Ю шкевичу Івану Павловичу у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земельної ділянки 
(відповідно до графічних матеріалів) ні межами села Гайове на території Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області, з насіуппих 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 обгрунтувань 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: рішенням 18 сесії 8 скликання Одександрівсіжої селищної ради, надано дозвіл Ю шкевичу І.П. на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власніс ть для ведення особистого селянського господарства (код 
згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 та, за межами села Гайове Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
5.72 Про відмову Кононенку Андрію Павловичу у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду, для городництва, орієнтовною площею 0,6000 га, за  рахунок земельної ділянки (відповідно до графічних матеріалів) за 
межами села Гайове на території Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, з наступних підстав: 
подані матеріали не відповідають вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів 
населених пунктів та іншої містобудівної докумен тації, 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: на бажану земельну 
ділянку надано дозвіл на розробку проектної документації третім особам.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
5.73 Про відмову Кононенко М арії Іванівни у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
в оренду, для городництва, орієнтовною площею 0,6000 га, за рахунок земельної ділянки (відповідно до графічних матеріалів) за межами 
села Гайове на території Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, з наступних підстав: подані 
матеріали не відповідають вимогам законів, прийнятих відповідно до них норматийно-правових актів, генеральних планів населених 
пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обгрунтувань 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: на бажану земельну ділянку 
надано дозвіл на розробку проектної документації третім особам.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
5.74 Про відмову Зіменко Катерині Миколаївні у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земельної ділянки 
(відповідно до графічних матеріалів) за  межами села Гайове на території Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області, 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 обгрунтувань 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: на бажану земельну ділянку надано дозвіл на розробку проектної документації третім особам.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
5.75 Про відмову Пересічному Віталію Григоровичу у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земельної ділянки 
(відповідно до графічних матеріалів) за межами села Гайове на території Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області, 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 обгрунтувань 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: рішенням 18 сесії 8 скликання Олександрівської селищної ради, надано дозвіл Пересічному В.Г. 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  межами села Гайове Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
5.76 Про відмову Кононенко Тетяні Іванівні у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність, для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 1,3988 га, за  рахунок земельної ділянки з 
кадастровим номером 3520581700:02:000:5101 на території Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області, за  межами села Гайове, 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 обгрунтувань 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-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
5.77 Про відмову Лапі Сергію Васильовичу у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність, для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земельної ділянки (відповідно до 
графічних матеріалів) за  межами села Гайове на території Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області, 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 обгрунтувань 
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: на бажану земельну ділянку надано дозвіл на розробку проектної документації третім особам.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
5.78 Про відмову Кутурлашу Петру Дмитровичу у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земельної ділянки з 
кадастровим номером 3520582500:02:000:9034 на території Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області, за межами села Кримки, 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 обгрунтувань 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-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
5.79 Про відмову Лазуренко Ірині Йосипівні у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, розташованої в межах 
села Голикове Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, з таких 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 обгрунтувань використання та охорони земель адміністративно- 
територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому 
законом порядку, у відповідності до частини сьомої статті 118 Земельного кодексу України, а  саме: земельна ділянка зазначена заявником 
у графічних матеріалах, частково, не відноситься до земель сільськогосподарського призначення.
За-З
Проти-
Утримапися-
Рекомендації-
Пропозиції-
5.80 Про відмову Лазуренку Василю Івановичу у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,5000 га, розташованої в межах 
села Голикове Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, з таких 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 обгрунтувань використання та охорони земель адміністративно-



територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у 
встановленому законом порядку, у відповідності до частини сьомої статті 118 Земельного кодексу України, а  саме: земельна ділянка 
зазначена заявником у графічних матеріалах, частково, не відноситься до земель сільськогосподарського призначення.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.1 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Коваленко Олені Володимирівні земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520588000:51:000:0020), площею 0,3552 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: площею 0,3552 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у 
власність або постійне користування в межах села Триліси Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.2 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Кривошеї Олександру Ігорьовичу земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520583000:02:000:0853), 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 Івані ород Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.3 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Селезню Анатолію Володимировичу земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520588600:02:000:0287), 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-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.4 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Бирзулу Миколі Васильовичу земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520581500:02:000:0047), площею 1,5002 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: площею 1,5002 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у 
власність або постійне користування за адресою: вулиця Світла, с. Роздолля Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції- *
6.5 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Бойко Інні Михайлівні земельну ділянку (кадастровий 
номер 3520584500:51:007:0026), площею 0,2492 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: 
площею 0,1873 га -  рілля та 0,0619 га -  сіножаті, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не 
наданих у власність або постійне користування за адресою: вулиця Дружби, 51, село М ихайлівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.6 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Тонконогу Ю рію Васильовичу земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520588500:51:000:0489), площею 0,5191 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: площею 0,5191 га -  рілля, за  рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у 
власність або постійне користування за адресою: вул. С. Неживого, 65, село Цвітне Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.7 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Варівченко Тетяні Іванівні земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520587500:02:000:1425), 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-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.8 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Демченко Людмилі Василівні земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520584700:51:000:0185), площею 0,6050 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: площею 0,6050 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у 
власність або постійне користування за адресою: вулиця Садова, 23, село Несваткове Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.9 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Чорнобай Ріті М иколаївні земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520583000:54:000:0010), 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 адресою: вулиця Ш евченка, село Стримівка Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.10 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Савенку Миколі Харлампійовичу земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520586500:52:000:0043), 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: село Нижчі Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.11 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Савенку Ю рію М иколайовичу земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520586500:52:000:0045), площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: площею 2,0000 га -  сіножаті, за  рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у 
власність або постійне користування за адресою: село Нижчі Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.12 Про затвердження проекту землеустрою та  передачу безоплатно у власність Попо*ій Олесі Сергіївні земельну ділянку (кадастровий 
номер 3520583000:54:000:0012), площею 0,3425 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: 
площею 0,3425 га -  рілля, за  рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або 
постійне користування за адресою: вулиця Ш кільна, село Стримівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендацїї-
Пропозиції-
6.13 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Трегуб Олені Іванівні земельну ділянку (кадастровий 
номер 3520588000:52:000:0001), 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 адресою: вулиця Грушевського, село Антонівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утримапися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.14 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Кигиму Анатолію Володимировичу земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520584000:51:000:0036), площею 0,7674 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: площею 0,7674 га -  рілля, за  рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у 
власність або постійне користування за адресою: вулиця Велика, 11, село Красносілля Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.



Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозицїї-
6.15 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Коваленко Катерині Олексіївні земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520588000:51:000:0031), площею 0,3787 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: площею 0,3787 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у 
власність або постійне користування за адресою: вулиця Молодіжна, 8, село Триліси Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.16 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Мовчан Олені Леонідівні земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520586500:52:000:0044), площею 1,9633 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: площею 1,9633 га -  сіножаті, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у 
власність або постійне користування за адресою: вулиця Молодіжна, 8, село Триліси Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.17 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Кирильчуку Петру Михайловичу земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520581700:02:000:5179), 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-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.18 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Мовчану Станіславу Миколайовичу земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520586500:52:000:0148), площею 1,9633 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: площею 1,5101 га -  сіножаті та 0,4532 га - пасовища, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського 
призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: село Нижчі Верещаки Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.19 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Чорнобаю Григорію Івановичу земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520583000:54:000:0014), 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 Шевченка, 31, село Стримівка Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.20 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Казєєву Сергію Миколайовичу земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520587500:02:000:5095), площею 1,8699 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: площею 1,8699 га -  рілля, за  рахунок земель, сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне 
користування за межами села Поселянівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.21 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Л ук’яненку Віктору Івановичу земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520583500:52:000:0029), площею 1,5000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: площею 1,5000 га -  пасовища, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у 
власність або постійне користування за адресою: вулиця Ш кільна, село Бандурове Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
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ft і )  І ||н і ihimi'|i iiiu'iimii проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Крамар Ніні Василівні земельну ділянку (кадастровий 
1 і  ЛИН І /(НІ (І,’ (100:5151), площею 0,3200 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: 

іншими і и І,Мін пі рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або 
інн ііИно иіірік іунпінін ш межами села Веселе Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
In 1
ІІ|ІНМІ 
Уірнминж и 
IViiiiMi'iniiiiill 
ПрпншннН
fi Л  При іиіиі'рджеііии проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Ш ияну Вадиму Леонідовичу земельну ділянку 
Ikiliiw іріійнІІ номер 1520555100:50:110:0021), площею 0,1500 га, для ведення особистого селянського господарства (код К В Ц П З - 01.03), 
н IHMV чіп н і нипіііеіо 0,1500 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у 
мит ніі 11. иПо пік і іііііс користування за адресою: вулиця Адамівська, Ід, селище міського типу Олександрівка Олександрівської селищної 
|ійіім К і м її 11 їм 111111І.К1 и о району Кіровоградської області.
Іи І 
Примі
V  ф Н М Й іІІК  И 

IVkllMiMIIHIMM 
І Ірино П ІН І)

ft ,4  Про шнн'рдження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Капіновському Ігорю Сергійовичу земельну ділянку 
Циніт іропиІІ номер 3520582000:02:000:5098), площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
м німу чині! млнщсіо 2,0000 га -  рілля, за рахунок земель, сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне 
мірні і уинііііи ш межами села Вищі Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, 
їм І 
Примі
V фііміі'іііім
IVhllMi'llJllHIII
! !|>пнонищ
fi ,4  І Іри шіііердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Носенко Анні Сергіївні земельну ділянку (кадастровий 
номер И.'0МММ)0:51 :()00:0085), площею 0,6000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: 
пиіиіи'іи (І,МИЮ і а рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у  власність або 
ііік іііі іН' кпрпеіуншіня іа адресою: вулиця Ш кільна, село Красносілка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіроїшіріі.кі.кш області.
Іи І 
І Ірині
У ірнміїїіноі- 
ІЧ'комспдіітї- 
I Ірини іиціі-
(і ,’(і Про шііісрджепня проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Мироненку Миколі Андрійовичу земельну ділянку 
(кіишсіриніїІІ помер 3520588600:55:000:0040), площею 0,2500 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
и іиму числі: площею 0,2500 га -  рілля, за  рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у 
и и тн іеп . ііґю постійно користування за адресою: вулиця Ш евченка, село Омельгород Олександрівської селищної ради Кропивницького 
риііону Кіроиоі радської області.
Чи-1
11ри і II -
V і ріімшшси- «
І'і'комепдііції-
I Іропоіпцн-
(> ,’7 Про іи твердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Савіну Володимиру Сергійовичу земельну ділянку 
(кнднсіроіній номер 3520582500:51:002:0013), площею 0,3087 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
її іому числі: площею 0,3087 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у 
ш панк и, nfm постійне користування за адресою: вулиця Конєва, 8, село Голикове Олександрівської селищної ради Кропивницького 
рііііипу Кіровоградської області.
Чи-І
І Іро ІII- 
У іримплисн- 
І'скомсндації- 
I Іропо uiiiiV-
(і.ЛН При іагнерджешія проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Руденку Володимиру Михайловичу земельну ділянку 
(киднеіроініІІ помер 3520555100:51:000:0039), площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
и юму числі: площею 2,0000 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у 
іиіііспісгі. або постійне користування за адресою: село Китайгород Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіримоірадсі.кої області.
Чікі 
І Іро I II- 
У ірнміїлием-
І’і'КОМСНДІЩІЇ- 
I Іронотиції-
6 29 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Скіпі Віктору Васильовичу земельну ділянку 
(кадастровий помер 3520584500:51:036:0017), площею 0,2362 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: площею 0,2362 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у



власність або постійне користування за адресою: вулиця Центральна, 251, село Михайлівна Олександрівської селищної
ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.30 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Коваль Ю лії Михайлівні земельну ділянку (кадастровий 
номер 3520586500:51:002:0003), площею 0,8500 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: 
площею 0,8500 га -  рілля, за  рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або 
постійне користування в межах села Соснівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.31 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Здержко Наталії Миколаївні земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520585000:02:000:9015), площею 0,9716 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: площею 0,9716 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у 
власність або постійне користування за межами села Підлісне Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.32 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у безоплатно у власність Хлівній Світлані Іванівні земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520583500:52:000:0031), 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 адресою: вулиця Ш кільна, 24, село Бандурове Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.33 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Купчинському Вадиму Олександровичу земельну 
ділянку (кадастровий номер 3520581700:02:000:5131), 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-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.34 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Лесів Сергію Олександровичу земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520585000:51:000:0543), площею 0,3400 га, для ведення особистогЗ селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: площею 0,3400 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у 
власність або постійне користування за адресою: вулиця Авдієвського, 74, село Підлісне Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.35 Про затвердження проекту землеустрою та  передачу безоплатно у власність Мішустіну Ю рію Олександровичу земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520583500:51:000:0078), площею 1,0272 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: площею 1,0272 га -  рілля, за  рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у 
власність або постійне користування за адресою: вулиця Щаслива, 15, село Красносілка Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.36 Про затвердження проекту землеустрою та  передачу безоплатно у власність Назаренку Олександру Федоровичу земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520582000:54:000:0005), площею 0,5510 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: площею 0,5510 га -  рілля, за  рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у 
власність або постійне користування за адресою: вулиця Тясминська, село Н астане Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
За-З



Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.37 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Стаднику Миколі Павловичу земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520587500:51:000:0087), 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 
власність або постійне користування за адресою: вулиця І. Лісняка, село Стара Осота Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.38 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Максименко Антоніні Вікторівні земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520581500:02:000:0356), 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 Тарасівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.39 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Носенку Анатолію М ихайловичу земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520583500:51:000:0073), площею 1,4083 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: площею 1,4083 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у 
власність або постійне користування за адресою: вулиця Конєва, 16, село Красносілка Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.40 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Лехану Ігнату Анатолійовичу земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520588500:51:000:0497), площею 0,2694 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: площею 0,2694 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у 
власність або постійне користування за адресою: вулиця Партизанська, село Цвітне Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
За-З 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
I Іропозиції-
6.41 Про затвердження проекту землеустрою та  передачу безоплатно у власність Лук’яненку М ихайлу Івановичу земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520583500:52:000:0030), площею 0,5000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: площею 0,5000 га -  пасовища, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у 
власність або постійне користування за адресою: вулиця Конєва, 16, село КрасносілкаТ)лексаіідрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
За-З 
І (ротн
уюгрималися- 
Рекомендації- 
ІІропозиції-
6.42 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Козенку Олександру Анатолійовичу земельну ділянку
(кадастровий номер 3520582000:51:000:0278), площею 0,3795 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: площею 0,3795 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у
власність або постійне користування за адресою: вулиця Тясминська, 58, село Вищі Верещаки Олександрівської селищної ради
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З 
І Іроти- 
У іримапися- 
Рекомендації- 
I Іропозиції-
6.43 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Руденко Катерині Володимирівні земельну ділянку
(кадастровий номер 3520583000:54:000:0015), площею 0,6500 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: площею 0,6500 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у
власність або постійне користування за адресою: вулиця Ш кільна, село Стримівка Олександрівської селищної ради Кропивницького
району Кіровоградської області.
За-З 
І Іроти- 
Уірималися- 
Рекомендації-
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Пропозиції-
6.44 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Безпалько Людмилі Миколаївні земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520583000:51:000:0148), площею 1,0493 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: площею 1,0493 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у 
власність або постійне користування за адресою: село Івангород Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозицїї-
6.45 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Пересунько Тетяні Ігорівні земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520583000:51:000:0143), площею 0,5500 г а, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: площею 0,5500 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у 
власність або постійне користування за адресою: вулиця Демченка, село Івангород Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.46 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Пересунько Ірині Ігорівні земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520583000:51:000:0142), 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 Демченка, село Івангород Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.47 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Георгієву Володимиру Андрійовичу земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520581700:02:000.0719), 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 Веселе 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.48 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Чумаку Ю рію Олександровичу земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520580500:51:000:0327), площею 1,9712 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: площею 1,9712 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у 
власність або постійне користування за адресою: вулиця Кленова, село Бовтишка Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
За-З ч
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.49 Про затвердження проекту землеустрою та  передачу безоплатно у власність Пузанкову Тимуру Ю рійовичу земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520580500:51:000:0328), площею 1,9712 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: площею 1,9712 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у 
власність або постійне користування за адресою: вулиця Кленова, село Бовтишка Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.50 Про затвердження проекту землеустрою та  передачу безоплатно у власність Жигуновій Світлані Володимирівні земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520585500:02:000:5107), площею 1,3193 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: площею 1,3193 га -  багаторічні насадження, 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-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-



6.51 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Іванову Дмитру Андрійовичу земельну 
ділянку (кадастровий номер 3520581700:51:000:0045), площею 1,0000 га, для ведення особистого селянського господарства (код К В Ц П З-
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 
Веселе Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.52 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Сінченко Любові Петрівні земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520584700:51:000:0199), площею 1,7500 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: площею 1,7500 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у 
власність або постійне користування за адресою: вулиця Ш істнадцята, село Несваткове Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.53 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Сирбу Віталію Ф едоровичу земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520583000:51:000:0155), 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 Польова, село Івангород Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.54 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Сирбу Ірині Павлівні земельну ділянку (кадастровий 
номер 3520583000:51:000:0157), площею 1,4667 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: 
площею 1,4667 га -  рілля, за  рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або 
постійне користування за адресою: вулиця Польова, село Івангород Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.55 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Максименко Галині Вікторівні земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520581500:02:000:0355), 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 Тарасівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.
За-З
Проти- ,
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.56 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Мироненко Ніні Василівні земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520588600:55:000:0041), площею 0,4099 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: площею 0,4099 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у 
власність або постійне користування за адресою: вулиця Шевченка, 19, с. Омельгород Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.57 Про затвердження проекту землеустрою та  передачу безоплатно у власність Сухорученку Володимиру Олександровичу земельну 
ділянку (кадастровий номер 3520581500:02:000:5028), площею 0,5000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦІ ІЗ
-  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 Букварка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.58 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Балдовській Марині Олександрівні земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520585500:02:000:5114), площею 1,3192 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03),



в тому числі: площею 1,3192 га -  багаторічні насадження, 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-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.59 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Криничній Надії Валентинівні земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520580500:02:000:0090), 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 Бовтишка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозицїї-
6.60 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Коркодєлу Сергію Сергійовичу земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520581500:02:000:5029), 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 межами села Букварка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.61 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Михайлову Сергію Борисовичу земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520581500:51:000:0099), площею 0,7484 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: площею 0,7484 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у 
власність або постійне користування за адресою: вулиця Миру, 54, село Букварка Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.62 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Бугаєнку Івану Миколайовичу земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520581700:02:000:5171), площею 0,3391 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: 0,3391 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність 
або постійне користування за межами села Польове Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозицй- «
6.63 Про затвердження проекту землеустрою та  передачу безоплатно у власність Мішустіній Аліні Володимирівні земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520583500:51:000:0081), площею 0,4484 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: 0,4484 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність 
або постійне користування за адресою: вулиця Щ аслива, 35, село Красносілка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.64 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Бідненку Володимиру Володимировичу земельну 
ділянку (кадастровий номер 3520585500:51:000:0177), площею 0,2000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦІ І )
01.03), в тому числі: 0,2000 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надшп у 
власність або постійне користування за адресою: село Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.65 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Ю рику Руслану Івановичу земельну ділинку 
(кадастровий номер 3520583500:51:000:0076), площею 0,5000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВІ (114 01 (II), 
в тому числі: 0,2222 га -  пасовища та 0,2778 га - землі під сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами, мі 
рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне кориотуїііінни ш 
адресою: вулиця Зарічна, село Красносілка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.



Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
ГІропозиції-
6.66 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Телевній Любові Афанасіївні земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520583500:51:000:0074), площею 0,8438 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: 0,3213 га -  рілля та  0,5225 га - землі під сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами, за 
рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця Зарічна, село Красносілка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.67 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Стегній Марії Яківні земельну ділянку (кадастровий 
номер 3520584700:51:000:0189), 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 адресою: вулиця Дванадцята, навпроти будинку №  341, с. Несваткове Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.68 Про затвердження проекту землеустрою та  передачу безоплатно у власність Дейнеко Вікторії Святославівні земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520583500:51:000:0075), площею 0,5100 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: 0,5100 га -  рілля, за  рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність 
або постійне користування за адресою: вулиця Григорія Ю рченка, 21, село Красносілка Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.69 Про затвердження проекту землеустрою та  передачу безоплатно у власність Зіменку Велентину М иколайовичу земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520587000:51:001:0001), площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: 2,0000 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність 
або
постійне користування за адресою: село Ставидла Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.70 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Бугаєнко Ганні Єфремівні земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520587500:51:000:0094), площею 0,5160 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: 0,5160 га -  рілля, за  рахунок земель, комунальної власності сільськогоспвдарського призначення, які не надані у власність 
або постійне користування за адресою: село Ставидла Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.71 Про затвердження проекту землеустрою та  передачу безоплатно у власність Родньому Олександру М иколайовичу земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520583000:54:000:0018), площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: 2,0000 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність 
або постійне користування за адресою: вулиця Ш евченка, село Стримівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.72 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Коверзі Євгенію Олександровичу земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520586000:02:000:5299), площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: 2,0000 га -  багаторічні насадження, 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.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
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Пропозиції-
6.73 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Коверзі Олені Михайлівні земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520586000:02:000:5300), площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: 2,0000 га -  багаторічні насадження, 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.
За-З
Проти-
Утримапися-
Рекомендацїї-
Пропозиції-
6.74 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Возіяну Ігорю Петровичу земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520582500:02:000:5227), площею 1,9337 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: 1,9337 га -  рілля, за  рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність 
або постійне користування за межами села Голикове Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.75 Про затвердження проекту землеустрою та  передачу безоплатно у власність Мишковець Ірині Вікторівні земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520581700:02:000:5155), площею 0,7795 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: 0,7795 га -  рілля, за  рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність 
або постійне користування за межами села Веселе Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.76 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Куценко Валентині Вікторівні земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520588600:55:000:0052), площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: 2,0000 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність 
або постійне користування за адресою: село Омельгород Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.77 Про затвердження проекту землеустрою та  передачу безоплатно у власність Назаренку Віктору Олександровичу земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520586000:02:000:5275), площею 1,8205 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: 1,8205 га -  пасовища, 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.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації- '
Пропозиції-
6.78 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Сергієнку Олександру Анатолійовичу земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520582500:02:000:5223), площею 1,9337 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: 1,9337 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність 
або постійне користування за межами села Голикове Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.79 Про затвердження проекту землеустрою та  передачу безоплатно у власність Задорожній Тетяні Василівні земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520585500:02:000:5115), площею 1,3193 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: 1,3193 га -  багаторічні насадження, за  рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не 
надані у власність або постійне користування за межами села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.80 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Зайцевій Тетяні Михайлівні земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520586500:52:000:0049), площею 1,4926 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: 1,4926 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність



або постійне користування за адресою: вулиця Тясминська, село Нижчі Верещаки Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.81 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Зайцеву Василю Івановичу земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520586500:52:000:0050), площею 1,0000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: 1,0000 га -  рілля, за  рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність 
або постійне користування за адресою: вулиця Тясминська, село Нижчі Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утримапися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.82 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Джогану Ігорю Олександровичу земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520585500:02:000:0594), площею 1,6422 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: 1,6422 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність 
або постійне користування за межами села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.83 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Каракоц Тетяні Гнатівні земельну ділянку (кадастровий 
номер 3520583000:54:000:0017), площею 0,5400 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: 
0,5400 га -  рілля, за  рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постіймо 
користування за адресою: вулиця Ш кільна, село Стримівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.84 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Горобець Анні Олександрівні земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520585500:02:000:0604), площею 1,6422 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: 1,6422 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність 
або постійне користування за межами села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.85 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Куценку Денису Миколайовичу земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520585500:02:000:0427), площею 1,6422 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: 1,6422 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність 
або постійне користування за межами села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.86 Про затвердження проекту землеустрою та  передачу безоплатно у власність Безносенко Наталії Ю химівні земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520585500:02:000:0606), площею 1,6422 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: 1,6422 га -  рілля, за  рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність 
або постійне користування за межами села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.87 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Куценку Владиславу Миколайовичу земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520585500:02:000:0508), площею 1,6422 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: 1,6422 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність 
або постійне користування за межами села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-



6.88 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Романенку Ю рію Вікторовичу земельну 
ділянку (кадастровий номер 3520585500:02:000:0608), площею 1,6422 та, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -
01.03), в тому числі: 1,6422 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у 
власність або постійне користування за межами села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.89 Про затвердження проекту землеустрою та  передачу безоплатно у власність Дрижаку Андрію Григоровичу земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520585500:02:000:0605), площею 1,6422 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: 1,6422 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність 
або постійне користування за межами села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.90 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Голинському Ярославу Івановичу земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520585500:02:000:5116), площею 1,3193 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: 1,3193 га -  багаторічні насадження, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не 
надані у власність або постійне користування за межами села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.91 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Коваль Тетяні Сергіївні земельну ділянку (кадастровий 
номер 3520587500:02:000:1436), площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі:
2,0000 га -  землі під сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне користування за межами села Поселянівка Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.92 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Бенедисюк Наталії Миколаївні земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520583000:51:000:0146), площею 0,5864 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: 0,5864 га -  рілля, за  рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність 
або постійне користування за адресою: вулиця Шевченка, 210, село Івангород Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.93 Про затвердження проекту землеустрою та  передачу безоплатно у власність Чорнобай Василю Володимировичу земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520582000:51:000:0280), площею 0,4838 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: 0,4838 га -  рілля, за  рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність 
або постійне користування за адресою: вулиця Гагаріна, 29, село Вищі Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.94 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Корчемлюк Тетяні Андріївні земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520588600:55:000:0045), 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: село Омельгород Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.95 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Курченку Віктору Івановичу земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520583000:54:000:0016), площею 1,2000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: 1,2000 га -  рілля, за  рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність



або постійне користування за адресою: вулиця Ш кільна, 6, село Стримівка Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
За-З 
ІІроти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
I Іропозицїї-
6.96 Про затвердження проекту землеустрою та  передачу безоплатно у власність Демченку Вадиму Володимировичу земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520588600:02:000:0290), 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 адресою: село 
Омельгород Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.97 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Тильній Людмилі Володимирівні земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520588600:55:000:0044), 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: село Омельгород Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималиея-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.98 Про затвердження проекту землеустрою та передачу Байбуз Оксані М иколаївні земельну ділянку (кадастровий номер 
3520588600:55:000:0047), 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: село Омельгород Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.99 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Паливоді Василю Вікторовичу земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520587000:02:000:0001), площею 1,3902 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: 1,3902 га -  рілля, за  рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність 
або постійне користування за адресою: село Світова Зірка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.100 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Безубченку Віктору Олександровичу земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520587500:53:000:0145), площею 0,2200 га, для ведення особистоРз селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: 0,2200 га -  рілля, за  рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність 
або постійне користування за адресою: вулиця Центральна, село Нова Осота Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утримапися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.101 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Поліщук Валентині Іванівні земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520588600:55:000:0046), 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 адресою: село 
Омельгород Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.102 Про затвердження проекту землеустрою та безоплатно у власність Зименко Олені Василівні земельну ділянку (кадастровий номер 
3520585500:02:000:5112), площею 1,3193 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: 1,3193 
га -  багаторічні насадження, за  рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або 
постійне користування за межами села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-



Рекомендації-
Пропозицїї-
6.103 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Смірновій Марті Василівні земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520581500:51:000:0100), площею 0,2458 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: площею 0,2458 га -  рілля, за  рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у 
власність або постійне користування за адресою: вулиця Вишнева, 3, село Букварка Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області..
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.104 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Коркодєлу Сергію Івановичу земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520581500:02:000:5027), 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 межами села Букварка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.105 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Місюріну Івану Васильовичу земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520581500:02:000:5026), площею 1,0000 га, для ведення особистого селянською 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 межами села Букварка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.106 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Нижері Віктору Васильовичу земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520588500:02:000:0499), площею 0,5035 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: 0,5035 га -  рілля, за  рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність 
або постійне користування за адресою: вулиця Березовського, село Цвітне Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.107 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Бурянській Любові Олександрівні земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520584000:52:000:0043), площею 0,4570 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: 0,4570 га -  рілля, за  рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність 
або постійне користування за адресою: вулиця Лісова, 11, село Гутницька Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З ’
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.108 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Ігнат’євій Надії Вікторівні земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520582000:53:000:0068), площею 0,5000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: 0,5000 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у  власність 
або постійне користування за адресою: вулиця Ш евченка, село Любомирка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області..
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.109 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Новику Віктору Анатолійовичу земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520586000:51:000:0187), площею 0,7025 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: 0,7025 га -  рілля, за  рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у  власність 
або постійне користування за адресою: провулок Східний, 1, село Родниківка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-



6.110 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Литвиненко Світлані Володимирівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520582000:53:000:0068), площею 0,4346 га, для ведення особистого селянського господарства (код 
КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: 04346 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не 
надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Тясминська, 130, село Вищі Верещаки Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.111 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Коцареву Максиму Олександровичу земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520581700:02:000:5182), площею 1,0000 га, 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 межами села Гайове Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.112 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Бойчуку Ігорю Романовичу земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520555100:50:010:0004), 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 на території селища міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.113 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Туренко Тамарі М иколаївні земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520581500:52:000:0048), площею 0, 4277 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: площею 0, 4277 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у 
власність або постійне користування за адресою: вулиця Партизанська, 7, село Роздолля Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утримапися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.114 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Погрінчук Валентині Леонідівні земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520581500:53:000:0050), площею 1,5000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: площею 1,5000 га -  пасовища, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у 
власність або постійне користування за адресою: село Тарасівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися- '
Рекомендації-
Пропозиції-
6.115 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Чорнобай Володимиру Григоровичу земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520582000:51:000:0279), площею 1,2434 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: 1,2434 га -  рілля, за  рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність 
або постійне користування за адресою: вулиця Гагаріна, 18, село Вищі Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.116 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Голинському Віталію Володимировичу земельну 
ділянку (кадастровий номер 3520585500:02:000:0431), площею 1,6422 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -
01.03), в тому числі: 1,6422 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у 
власність або постійне користування за межами села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.117 Про затвердження проекту землеустрою та  безоплатно у власність Бевзенко Яні Олександрівні земельну ділянку (кадастровий 
номер 3520585500:02:000:9016), площею 0,9064 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі:



0,9064 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або 
постійне користування за межами села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.118 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Болтрумович Анні Вікторівні земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520585500:02:000:5104), площею 2,0000 та, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: 2,0000 га -  пасовища, за  рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у 
власність або постійне користування за межами села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.119 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Маган Ніні Миколаївні земельну ділянку (кадастровий 
номер 3520581700:02:000:5168), площею 1,1000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі:
1,1000 га -  сіножаті, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або 
постійне користування за межами села Гайове Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.120 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Коваленку Миколі Борисовичу земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520583500:52:000:0035), площею 0,6500 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: 0,6500 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність 
або постійне користування за адресою: вулиця Центральна, 22, село Бандурове Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендацїї- 
Пропозиції- *
6.121 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Судьіну Антону Михайловичу земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520586000:02:000:5278), площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: 2,0000 га -  пасовища, 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.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.122 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Остапчук Оксані Павлівні земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520586000:02:000:5304), площею 2,0000 га, для ведення особистог* селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: 2,0000 га -  рілля, 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. 
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.123 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Ш ольці Миколі Миколайовичу земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520588600:55:000:0051), площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: 2,0000 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність 
або постійне користування за адресою: село Омельгород Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.124 Про затвердження проекту землеустрою та  передачу безоплатно у власність Ш евченку Миколі Володимировичу земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520585500:02:000:5122), площею 1,3193 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: 1,3193 га -  багаторічні насадження, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не 
надані у власність або постійне користування за межами села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-



Рекомендації-
Пропозиції-
6.125 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Галбі Вадиму Дмитровичу земельну дитину 
(кадастровий номер 3520587500:52:000:0029), площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КИЦІ 14 01 01). 
в тому числі: 2,0000 га -  пасовища, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не пилині у 
власність або постійне користування за адресою: село Іванівка Олександрівської селищної ради Кропивнинької о району Кірової рндсьми 
області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.126 Про затвердження проекту землеустрою та  передачу безоплатно у власність Родньому Миколі Івановичу земельну діимнку 
(кадастровий номер 3520583000:54:000:0021), площею 0,9929 га, для ведення особистого селянського господарства (код КИЦІ 14 01 01), 
в тому числі: 0,9929 га -  рілля, за  рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не милиш у власнії111, 
або постійне користування за адресою: вулиця Шевченка, село Стримівка Олександрівської селищної ради Кропншімці.кої п риііону 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.127 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Лисенку Олегу Миколайовичу земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520585500:02:000:5106), площею 1,3193 га, для ведення особистого селянського господарства (код К И ІII14 01.0.1). 
в тому числі: 1,3193 га -  багаторічні насадження, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначенні), які не 
надані у власність або постійне користування за межами села Розумівка Олександрівської селищної ради Кронинницькоіо району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.128 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Мойсюку Руслану Ігорьовичу земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520581700:02:000:5170), площею 1,9750 га, для ведення особистого селянського господарства (код КИІ (114 01 03). 
в тому числі: 1,9750 га -  рілля, за  рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність 
або постійне користування за  межами села Веселе Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендацїї-
Пропозиції-
6.129 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Мойсюк Наталі Федорівні земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520581700:02:000:5139), площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КН ІII14 01.03), 
в тому числі: 2,0000 га -  рілля, за  рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність 
або постійне користування за межами села Веселе Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися- *
Рекомендації-
Пропозиції-
6.130 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Кебелешу Івану Федоровичу земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520583000:54:000:0009), площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦІІЗ -  01.03), 
в тому числі: 0,8518 га -  рілля та 11482 га - пасовища, за  рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, які 
не надані у власність або постійне користування за адресою: село Стримівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.131 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Міненку Володимиру Володимировичу земельну 
ділянку (кадастровий номер 3520582000:52:000:0009), площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -
01.03), в тому числі: 2,0000 га -  рілля, за  рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у 
власність або постійне користування за адресою: вулиця Лісова, село Бурякове Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.132 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Міненко Антоніні Василівні земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520582000:52:000:0010), площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: 2,0000 га -  рілля, за  рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність
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або постійне користування за адресою: вулиця Лісова, село Бурякове Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утримапися-
Рекомендації-
Пропозицїї-
6.133 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Крамару Юрію Анатолійовичу земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520583500:52:000:0034), площею 0,5567 га, для ведення особистою  селянською господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: 0,5567 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарською призначення, які не надані у власність 
або постійне користування за адресою: вулиця Яблунева, 6, село Ііандуровс Олександрійської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утримапися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.134 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Крамир Таїсі Володимирівні земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520583500:52:000:0036), площею 1,2357 га, для ведення особистого селянською господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: 1,2357 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність 
або постійне користування за адресою: вулиця Декабристів, 6, село Бандурове Олександрівської селищної ради- Кроинміїицького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.135 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Бідненку Василю Олексійовичу земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520585500:51:000:0217), площею 0,3354 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВІ (І ІЗ 01.03), 
в тому числі: 0,3354 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність 
або постійне користування за адресою: вулиця Новоселівська, 16, село Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.136 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Журбі Людмилі Григорівні земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520585500:02:000:5109), площею 1,1765 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: 1,1765 га -  багаторічні насадження, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не 
надані у власність або постійне користування за межами села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.137 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власніагь Буйновій Ользі Сергіївні земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520585500:02:000:5111), площею 1,3193 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: 1,3193 га -  багаторічні насадження, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не 
надані у власність або постійне користування за межами села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.138 Про затвердження проекту землеустрою та  передачу безоплатно у власність Корнєєву Павлу Ю рійовичу земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520585500:02:000:5121), площею 1,3193 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: 1,3193 га -  багаторічні насадження, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не 
надані у власність або постійне користування за межами села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.139 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Чайковському Едуарду Володимировичу земельну 
ділянку (кадастровий номер 3520588600:55:000:0049), площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -
01.03), в тому числі: 2,0000 га -  рілля, за  рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у 
власність або постійне користування за адресою: село Омельгород Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
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За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.140 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Сидоренко Олександрі Петрівні земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520583000:54:001:0005), площею 0,1100 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: ОД 100 га -  рілля, за  рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність 
або постійне користування за адресою: вулиця Зелений гай, 21, село Стримівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.141 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Бугаєнку Володимиру Васильовичу земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520587500:51:000:0090), площею 0,4000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: 0,4000 га -  рілля, за  рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність 
або постійне користування за адресою: село Стара Осота Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.142 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Кебелеш Світлані Миколаївні земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520583000:54:000:0022), площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: 2,0000 га -  рілля, за  рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність 
або постійне користування за адресою: вулиця Ш кільна, село Стримівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.143 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у  власність безоплатно у власність Свегіковій Наталії Павлівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520587500:02:000:5126), площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства (код 
КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: 2,0000 га -  пасовища, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, які 
не надані у власність або постійне користування за межами села Поселянівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.144 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Брандальському Дмиру Сергійовичу земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520586000:02:000:5303), площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: 2,0000 га -  рілля, за  рахунок земель, комунальної власності сільськогоспвдарського призначення, які не надані у власність 
або постійне користування за межами села Родниківка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 
За-З
Проти-
Утримапися-
Рекомендації-
Пропозиції
6.145 Про затвердження проекту землеустрою та  передачу безоплатно у власність Блідар Михайлу Сергійовичу земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520586000:02:000:5298), площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: 2,0000 га -  багаторічні насадження, 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.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.146 Про затвердження проекту землеустрою та  передачу безоплатно у власність Кролю Миколі Дмитровичу земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520585500:02:000:5108), площею 1,3193 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: 1,3193 га -  багаторічні насадження, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не 
надані у  власність або постійне користування за межами села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-



І ІрОІІОІИЦІЇ-
6 147 І Іро затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Андрущакевичу Ігорю Михайловичу земельну ділянку 
(кіш ісфоііий номер 3520581700:02:000:5183), площею 0,3100 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
її тому числі: 03100 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність 
»бо постійне користування за межами села Гайове Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
Чн-3 
1 Іроти- 
У грималися- 
Рекомендації- 
I Іропозиції-
6.148 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Головко Інні Леонідівні земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520581500:51:000:0102), площею 0,6684 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: площею 0,6684 га -  рілля, за  рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у 
власність або постійне користування за адресою: вулиця Перемоги, 1, село Букварка Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.149 Про затвердження проекту землеустрою та безоплатно у власність Федорову Івану Борисовичу земельну ділянку (кадастровий 
номер 3520588600:55:000:0050), 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 Ш евченка, село Омельгород Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.150 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Лалаку Миколі Миколайовичу земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520581500:51:000:0101), площею 0,4196 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: площею 0,4196 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у 
власність або постійне користування за адресою: вулиця Степова, 4, село Букварка Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.151 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Овчаренко Ірині Анатоліївні земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520583000:54:001:0006), площею 0,9770 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: площею 0,9770 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у 
власність або постійне користування за адресою: вулиця Зелений гай, село Стримівка Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися- ’
Рекомендації-
Пропозиції-
6.152 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність безоплатно у власність Гречці Володимиру 
Андрійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520580300:51:000:0373), площею 0,7000 га, дня 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 власність або постійне користування за адресою: село Бірки Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.153 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Ахмедовій Інтизар Курбат - кизи земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520585500:02:000:0616), 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 Миколаївка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.154 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Ахмедову Наджабу Гагамкиши - огли земельну 
ділянку (кадастровий номер 3520585500:02:000:0615), 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 сільської осі юдарсі.кого
призначення, не наданих у власність або постійне користування за межами села Миколаївка Олександрівської селищної рпдн 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.155 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Дзюрі Василю Петровичу земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520583500:51:000:0088), площею 0,3245 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВІ (І ІЗ -  01.03). 
в тому числі: площею 0,3245 га -  рілля, за  рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у 
власність або постійне користування за адресою: провулок Сонячний, село Красносілка Олександрівської селищної ради Кропивниці.кош 
району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.156 Про затвердження проекту землеустрою та  передачу безоплатно у власність Цимбапу Олександру Васильовичу земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520581500:02:000:0339), площею 1,8800 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦГІЗ -  01.03), 
в тому числі: площею 1,8800 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не надаиих у 
власність або постійне користування за межами села Букварка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.
За-З
Проти-
Утримапися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.157 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Петренко Наталії Василівні земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520580300:51:000:0371), площею 0,6890 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: площею 0,6890 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у 
власність або постійне користування за адресою: вулиця Лесі Українки, село Бірки Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.158 Про затвердження проекту землеустрою та  передачу безоплатно у власність Мовчану Григорію Васильовичу земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520586500:52:000:0048), 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 Перемоги, село Нижчі Верещаки Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.159 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Барабулі Катерині Іванівні земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520585500:51:000:0102), 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: село Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
7.1 Про затвердження проекту землеустрою та  передачу безоплатно у власність Ободовському Андрію Олександровичу земельні 
ділянки, а саме:

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ - 02.01) 
(кадастровий номер 3520585000:51:000:0541), площею 0,2500 га, в тому числі: 0,2500 га -  малоповерхова забудова, за рахунок земель 
комунальної власності, не наданих у власність або постійне користування за адресою: вулиця Богдана Хмельницького, 17, село Підлісне 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області;

для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03) (кадастровий номер 3520585000:51:000:0540), площею 0,3019 
га, в тому числі: 0,0732 га -  багаторічні насадження та  0,2287 га - рілля, за  рахунок земель комунальної власності сільськогосподарського 
призначення, не наданих у  власність або постійне користування за адресою: вулиця Богдана Хмельницького, 17, село Підлісне 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-



7.2 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Ткаченку Володимиру Івановичу земельні ділянки, а 
саме:

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ - 02.01) 
(кадастровий номер 3520581500:52:000:0045), площею 0,1000 га, в тому числі: 0,1000 га -  малоповерхова забудова, за рахунок земель 
комунальної власності, не наданих у власність або постійне користування за адресою: вулиця Світла, 23-6, село Роздолля 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області;

для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03) (кадастровий номер 3520581500:52:000:0039), площею 0,5063 
га, в тому числі: 0,5063 га - рілля, за рахунок земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність 
або постійне користування за адресою: вулиця Світла, 23-6, село Роздолля Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
7.3 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Калемик Валентині Анатоліївні земельні ділянки, а  саме: 

для будівництва та обслуговування житловою будинку, господарських будівель і споруд (ирисадибна ділянка) (код КВЦПЗ - 02.01)
(кадастровий номер 3520587000:51:000:0073), площею 0,2500 га, в тому числі: 0,2500 га -  малоповерхова забудова, за рахунок земель 
комунальної власності, не наданих у власність або постійне користування за адресою: вулиця Дружби, 27, село Ставидла 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області;

для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03) (кадастровий номер 3520587000:51:000:0070), площею 0,6648 
га, в тому числі: 0,6648 га - рілля, за рахунок земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність 
або постійне користування за адресою: вулиця Дружби, 27, село Ставидла Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
8.1 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Реві Катерині Яківні земельну ділянку (кадастровий 
номер 3520580300:51:000:0361), 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 власність 
або постійне користування за адресою: вулиця Миколаївська, село Бірки Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації- 1
Пропозиції-
8.2 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Георгієвій Таїсії Борисівні земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520580500:51:000:0324), площею 0,1200 га, д ія  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ -  02.01), в тому числі: 0,1200 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 Лівобережна, село Бовтишка Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
За-З ’
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
8.3 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у безоплатно у власність Георгієвій Катерині Борисівні земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520580500:51:000:0329), площею 0,1200 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ -  02.01), в тому числі: 0,1200 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 Лівобережна, село Бовтишка Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
8.4 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Георгієвій Марії Володимирівні земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520580500:51:000:0326), площею 0,1000 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ -  02.01), в тому числі: 0,1000 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 Лівобережна, село Бовтишка Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-



Рекомендації-
Пропозицїї-
8.5 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Бурянській Любові Олександрівні земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520584000:52:000:0042), площею 0,2500 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ -  02.01), в тому числі: 0,2500 га -  малоповерхова забудова, за рахунок земель, 
комунальної власності,, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Лісова, 11, село Гуш ицька 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
8.6 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність на правах спільної часткової власності Сиірідонону 
Андрію Георгійовичу (13/25 ч.), Крюку Геннадію Андрійовичу (6/25 ч.) та Хлівіцькому Володимиру Ф едоровичу (6/25 ч.) земельну 
ділянку (кадастровий номер 3520555100:50:045:0028), площею 0,1045 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ -  02.01), в тому числі: 0,1045 га -  малоповерхова забудова, за рахунок 
земель, комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Сонячна (Червоноармійсі.ки), 8, 
селище міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
8.7 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Чорній Наталії Анатоліївні земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520555100:50:059:0016), площею 0,1000 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ -  02.01), в тому числі: 0,1000 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 Ринкова, 18, селище міського типу Олександрівка Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
9.1 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Курці Ігорю Володимировичу земельні ділянки, а саме: 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ - 02.01)
(кадастровий номер 3520580300:51:000:0235), площею 0,2500 га, в тому числі: 0,2500 га -  під житловою забудовою одно -  та 
двохповерховою, за  рахунок земель, комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця, село 
Бірки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області;

для індивідуального садівництва (код КВЦПЗ -  01.05) (кадастровий номер 3520580300:51:000:0236), площею 0,0997 га, в тому числі: 
0,0997 га -  багаторічні насадження, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у 
власність або постійне користування за адресою: вулиця Ш евченка, 73, село Бірки Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
10.1 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Демченко Наталії М иколаївні земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520584700:51:000:0186), площею 0,1000 га, для індивідуального садівництва (код КВЦПЗ -  01.05), в тому числі: 
площею 0,1000 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності, не наданих у  власність або постійне користування за адресою: 
провулок Яровий, 4, село Несваткове Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
10.2 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Капелюшній Тетяні Федорівні земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520588000:51:000:0099), площею 0,1200 га, для індивідуального садівництва (код КВЦПЗ -  01.05), в тому числі: 
площею 0,1200 га -  багаторічні насадження, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у 
власність або постійне користування за адресою: село Триліси Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
10.3 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Куруц Валентині Леонідівні земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520581500:02:000:0354), площею 0,1200 га, для індивідуального садівництва (код КВЦПЗ -  01.05), в тому числі: 
площею 0,1200 га -  рілля, 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.



Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
10.4 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Овчаренку Миколі Григоровичу земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520583000:54:001:0003), площею 0,1200 га, для індивідуального садівництва (код КВЦПЗ -  01.05), в тому числі: 
площею 0,1200 га -  рілля, за  рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або 
постійне користування за адресою: вулиця Зелений гай, село Стримівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
10.5 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Журбі Любові Федорівні земельну ділянку (кадастровий 
номер 3520581500:02:000:0354), площею 0,1200 га, для індивідуального садівництва (код КВЦПЗ -  01.05), в тому числі: площею 0,1200 га
-  рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Чкалова, 2, село Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
10.6 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Петренку Олегу Григоровичу земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520580300:51:000:0372), площею 0,1200 га, для індивідуального садівництва (код КВЦПЗ -  01.05), в тому числі: 
площею 0,1200 га -  рілля, за  рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або 
постійне користування за адресою: вулиця Лесі Українки, село Бірки Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
11.1 Про затвердження проекту землеустрою та передачу Білецькому Івану Миколайовичу земельну ділянку (кадастровий номер 
3520585000:02:000:0661) в оренду терміном на 10 (десять) років, площею 0,6000 га, для городництва (код КВЦПЗ -  01.07) в тому числі: 
0,6000 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне 
користування за адресою: село Тарасівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. Встановити 
річний розмір орендної плати на рівні 12 %  від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
11.2 Про затвердження проекту землеустрою та  передачу Мельник Ользі Іванівні земельну ділянку (кадастровий номер 
3520581500:53:000:0051) в оренду терміном на 10 (десять) років, площею 0,6000 га, для городництва (код КВЦПЗ -  01.07) в тому числі: 
0,6000 га -  рілля, за  рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне 
користування за адресою: село Тарасівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. Встановити 
річний розмір орендної плати на рівні 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
11.3 Про затвердження проекту землеустрою та передачу Здержко Наталії Миколаївні земельну ділянку (кадастровий номер 
3520581500:53:000:0052) в оренду терміном на 10 (десять) років, площею 0,5846 га, для городництва (код КВЦПЗ -  01.07) в тому числі: 
0,5846 га -  рілля, за рахунок земель, сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне користування в межах 
села Тарасівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. Встановити річний розмір орендної 
плати на рівні 12 %  від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
11.4 Про затвердження проекту землеустрою та  передачу Кутурлашу Олександру Петровичу земельну ділянку (кадастровий номер 
3520582500:52:004:0006) в оренду терміном на 10 (десять) років, площею 0,5376 га, для городництва (код КВЦПЗ -  01.07) в тому числі: 
0,5376 га -  рілля, за рахунок земель, сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне за адресою: вулиця 
Ш евченка, село Кримки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. Встановити річний розмір 
орендної плати на рівні 12 %  від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
За-З
Проти-
Утрималися-
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П#ініміміііиііі!
Піннішими
І) ч ІІрн іиїт'рпіні'ііни проскіу землеустрою та передачу Кутурлашу Петру Дмитровичу земельну ділянку (кадастровий номер 
МЛИИДІНІ ‘і,1 III І (КІМ) н оренду терміном на 10 (десять) років, площею 0,5544 га, для городництва (код КВЦПЗ -  01.07) в тому числі: 
II,МіН ні ріпки, ш рахунок земель, сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне за адресою: вулиця 
I ivhhnh. ірію  Кримки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. Встановити річний розмір 
нр«нііінпІ н>іиїй ми рінні 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
1« І 
І Ірині 
Уірнмннши
IVmiMi'iimiuli
І Ірини ІІІІІІІ
l i f t  Мри іитсрджспни проекту землеустрою та передачу Кутурлашу Петру Дмитровичу земельну ділянку (кадастровий номер 
HJIHIUVM) V’ 000:0008) п оренду терміном на 10 (десять) років, площею 0,4064 га, для городництва (код КВЦПЗ -  01.07) в тому числі: 
(МІІМ їй ріння, ні рахунок земель, сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне за адресою: вулиця 
Щ ити, і cm і Кримки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. Встановити річний розмір 
принципі іншій іііі рінні 12 %  від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, 
їй І 
І Ірині
Уіримипіки-
і 'РЙІІМЄІІДІІІІІЇ-
I Іро н о  ІІІІІІІ-
II 7 Про штиердження проекту землеустрою та передачу Куценку Вячеславу Миколайовичу земельну ділянку (кадастровий номер 
И,ЧІ5Ж)500:02:000:0466) в оренду терміном на 10 (десять) років, площею 0,6000 га, для городництва (код КВЦПЗ -  01.07) в тому числі: 
0.6000 мі рілля, за рахунок земель, сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне за межами села 
lion пішки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. Встановити річний розмір орендної плати 
іііі ріпні 12 %  під нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
In-1 
ІІрипі-
V ірнмшшся- 
І'скомендиції- 
I Іршіоіиції-
I 1.8 Про затвердження проекту землеустрою та передачу Єкляренку Андрію Миколайовичу земельну ділянку (кадастровий номер 
(520555100:50:104:0053) в оренду терміном на 7 (сім) років, площею 0,2491 га, для городництва (код КВЦПЗ -  01.07) в тому числі: 0,2491 
і а рілля, за рахунок земель, сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне за адресою: селище міського 
німу Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. Встановити річний розмір 
орендної плати на рівні 12 %  від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
Ча-3 
І Іроти- 
У ірималися- 
І’екомендації- 
I Іропозиції-
11.9 Про затвердження проекту землеустрою та передачу Кучеренко Людмилі Петрівні земельну ділянку (кадастровий номер 
3520555100:50:132:0027) в оренду терміном на 10 (десять) років, площею 0,2000 га, для городництва (код КВЦПЗ -  01.07) в тому числі: 
0,2000 га -  рілля, за  рахунок земель, сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне за адресою: селище 
міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. Встановити річний 
розмір орендної плати на рівні 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянкц.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
11.10 Про затвердження проекту землеустрою та передачу Білецькій Вірі Олексіївні земельну ділянку (кадастровий номер 
3520585000:02:000:0662) в оренду терміном на 10 (десять) років, площею 0,6000 га, для городництва (код КВЦПЗ -  01.07) в тому числі: 
0,6000 га -  рілля, за  рахунок земель, сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне користування за 
адресою: село Тарасівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. Встановити річний розмір 
орендної плати на рівні 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
11.11 Про затвердження проекту землеустрою та передачу Денисенку Ю рію Геннадійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 
3520585000:02:000:0662) в оренду терміном на 10 (десять) років, площею 0,3500 га, для городництва (код КВЦПЗ -  01.07) в тому числі: 
0,3500 га -  рілля, за  рахунок земель, сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця Ш евченка, село Китайгород Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 
Встановити річний розмір орендної плати на рівні 12 %  від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-



11.12 Про затвердження просілу землеустрою та передачу Сугак Ж анні Миколаївні земельну ділянку (кадастровий номер 
3520582500:52:011:0008) в оренду терміном на 10 (десять) років, площею 0,7226 га, для городництва (код КВЦПЗ -  01.07) в тому числі: 
0,7226 га -  рілля, за рахунок земель, сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне за адресою: вулиця 
Степова, село Кримки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. Встановити річний розмір 
орендної плати на рівні 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
13.1 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Бугаенко Марії Федорівні земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520555100:50:068:0014), 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 Пушкіна, 17а, селище міського 
типу Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утримапися-
Рекомендації-
Пропозиції-
13.2 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Ю рченку Андрію Миколайовичу земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520555100:50:060:0044), площею 0,0048 га, для будівництва індивідуального гаражу (код КВЦПЗ -  02.05), в тому 
числі: 0,0048 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 Ш евченка (біля 
багатоквартирного житлового будинку №46), селище міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
13.3 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Діброві Любові Федорівні земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520555100:50:109:0013), площею 0,0036 га, для будівництва індивідуального гаражу (код КВЦПЗ -  02.05), в тому 
числі: 0,0036 га -  землі під будівлями та спорудами транспорту за рахунок земель, які не надані у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця Гагаріна (біля багатоквартирного будинку №  42а), селище міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
14.1 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у постійне користування Релігійній громаді (парафії) Покровської 
Олександрійської єпархії Української Православної церкви с. Стара Осота Олександрівського району Кіровоградської області земельну 
ділянку 3520587500:51:000:0084 площею 0,1461 га, для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій 
(код КВЦПЗ -  03.04), за рахунок земель, комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: село 
Стара Осота Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З ,
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
14.2 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у постійне користування Олександрівській районній державній лікарні 
ветеринарної медицини земельну ділянку 3520555100:51:088:0005 площею 0,7310 га, для розміщення та обслуговування будівель та 
споруд Олександрівської районної державної лікарні ветеринарної медицини (код КВЦПЗ -  03.03), за рахунок земель, комунальної 
власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Гагаріна, 15, селище міського типу Олександрівка 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
14.3 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у постійне користування ДП «Олександрівське лісове господарство» земельну 
ділянку 3520585000:02:000:0660 площею 13,6654 га, для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг (КВЦПЗ -  Н.09.01), за 
рахунок земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, що перебувають в запасі за  межами села Підлісне 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
14.4 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у постійне користування ДП «Олександрівське лісове господарство» земельну 
ділянку 3520555400:02:000:9066 площею 20,5284 га, для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг (КВЦПЗ -  Н.09.01), за



рахунок земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, що перебувають в запасі за  межами села Плішки 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
18.1 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність М ельнику Володимиру Васильовичу земельні ділянки, а 
саме:

для будівництва та  обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ - 02.01) 
(кадастровий номер 3520581500:51:000:0092), площею 0,2500 га, в тому числі: 0,2500 га -  малоповерхова забудова, за рахунок земель, 
комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Перемоги, 29, село Букварка 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області;

для індивідуального садівництва (код КВЦПЗ -  01.05) (кадастровий номер 3520581500:51:000:0090), площею 0,1200 га, в тому числі: 
0,1200 га -  багаторічні насадження, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у 
власність або постійне користування за адресою: вулиця Перемоги, 29, село Букварка Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.

для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03) (кадастровий номер 3520581500:51:000:0082), площею 2,0000 
га, в тому числі: 2,0000 га -  рілля, за  рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у 
власність або постійне користування за адресою: вулиця Перемоги, 29, село Букварка Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
19.1 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Горбаченку Ю рію Михайловичу 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520587500:51:000:0093), 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 Івана Лісняка, 56, село 
Стара Осота Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
19.2 Про затвердження технічної документації із землеустрою та  передачу безоплатно у власність Лісняк Анні Євгеніївні земельну 
ділянку (кадастровий номер 3520555100:50:016:0036), 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 Холодноярська, 9, 
селище міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
19.3 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно^ власність Лісніченку Ю рію Петровичу земельну 
ділянку (кадастровий номер 3520580300:51:000:0279), 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 Іванова, 39, село Бірки 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендацїї-
Пропозиції-
19.4 Про затвердження технічної документації із землеустрою та  передачу безоплатно у власність Тищенку Олександру Борисовичу 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520555100:50:089:0032), площею 0,0827 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), в тому числі: площею 0,0827 га -  малоповерхова забудова, за 
рахунок земель, комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Перемоги, 1а, селище 
міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
19.5 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Бойченко Валентині Дмитрівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520586500:51:000:0086), 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 Набережна, 4, село 
Соснівка Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З



Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
19.6 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Дорошку Миколі Григоровичу 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520587500:53:000:0144), 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 Калинова, 55, село Нова 
Осота Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
19.7 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Кигиму Анатолію Володимировичу 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520584000:51:000:0037), 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 Велика, 11, село 
Красносілля Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
19.8 Про затвердження технічної документації із землеустрою та  передачу безоплатно у власність Редьці Василю Логвиновичу земельну 
ділянку (кадастровий номер 3520587500:54:000:0030), 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 Молодіжна, 33, село 
Поселянівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
19.9 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Солов’ю Анатолію Михайловичу 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520555400:50:012:0013), 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 Партизанська, 100, 
селище міського типу Єлизаветградка Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
19.10 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Крамар Таїсі Володимирівні земельну 
ділянку (кадастровий номер 3520583500:52:000:0032), 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 Декабристів, 6, село 
Бандурове Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
19.11 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Чос Ніні Антонівні земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520580300:51:000:0363), площею 0,1974 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), в тому числі: площею 0,1974 га -  малоповерхова забудова, за рахунок земель, 
комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Миколаївська, 46, село Бірки 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
19.12 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Тарасенко Наталії Іванівні земельну 
ділянку (кадастровий номер 3520580300:51:000:0362), площею 0,1740 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), в тому числі: площею 0,1740 га -  малоповерхова забудова, за 
рахунок земель, комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Центральна, 44, село 
Бірки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-



Пропозиції-
19.13 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Скіпі Віктору Васильовичу земельну 
ділянку (кадастровий номер 3520584500:51:036:0018), площею 0,2500 та, 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, 251, село 
М ихайлівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
19.14 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Сермакшевій Наталії Дмитрівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520555100:50:078:0043), площею 0,1353 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), в тому числі: площею 0,1353 га -  малоповерхова забудова, за 
рахунок земель, комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Вишнева, 14, селище 
міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
19.15 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Орлик Ользі М иколаївні земельну 
ділянку (кадастровий номер 3520555100:50:094:0025), площею 0,1317 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), в тому числі: площею 0,1317 га -  малоповерхова забудова, за 
рахунок земель, комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Зарічна, 23, селище 
міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
19.16 Про затвердження технічної документації із землеустрою та  передачу безоплатно у власність Мироненко Ніні Василівні земельну 
ділянку (кадастровий номер 3520588600:55:000:0042), 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 Ш евченка, 19, село 
Омельгород Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
19.17 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у  власність Просяник Наталії Василівні земельну
ділянку (кадастровий номер 3520555100:50:059:0027), площею 0,0600 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), в тому числі: площею 0,0261 га -  рілля та 0,0339 га -  
малоповерхова забудова, за  рахунок земель, комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: 
вулиця Ринкова (Жовтнева), 12, селище міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області. “
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
19.18 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Кигим Ганні Володимирівні земельну 
ділянку (кадастровий номер 3520588600:55:000:0043), 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 Попова, 7, село 
Омельгород Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
19.19 Про затвердження технічної документації із землеустрою та  передачу безоплатно у власність Ішиній Галині Ю ріївні земельну 
ділянку (кадастровий номер 3520555100:50:073:0017), площею 0,0688 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), в тому числі: площею 0,0688 га -  малоповерхова забудова, за 
рахунок земель, комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Вишнева, 17, селище 
міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
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19.20 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Гайдабурі Валентині Павлівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520583000:51:000:0139), 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 Шевченка, 44а, село 
Івангород Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
19.21 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Жмур Тетяні Миколаївні земельну 
ділянку (кадастровий номер 3520555100:50:044:0007), площею 0,0702 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), в тому числі: площею 0,0702 га -  під житловою забудовою 
одно -  та  двохповерховою, за  рахунок земель, комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: 
вулиця Іскрянська, 3, селище міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
19.22 Про затвердження технічної документації із землеустрою та  передачу безоплатно у власність на правах спільної часткової 
власності Овдійчуку Станіславу Федоровичу (1/3 ч.), Козаку Максиму Сергійовичу (1/3 ч.) та Козак Наталії Сергіївні (1/3 ч.) земельну 
ділянку (кадастровий номер 3520581700:55:000:0040), 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 Центральна, 26, село Польове Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
19.23 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Криворучко Тетяні Миколаївні 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520587500:53:000:0146), 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, 38, село 
Н ова Осота Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
19.24 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Мовчан Зої Іванівні земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520555100:50:053:0033), площею 0,0707 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), в тому числі: площею 0,0707 га -  малоповерхова забудова, за рахунок земель, 
комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Київська, 65, селище міського типу 
Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградсько'вобласті.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
19.25 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Чорнобаю Григорію Івановичу 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520555100:50:053:0033), площею 0,2423 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), в тому числі: площею 0,2423 га -  малоповерхова забудова, за 
рахунок земель, комунальної власності, які не надані у  власність або постійне користування за адресою: вулиця Ш евченка, 31, село 
Стримівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
19.26 Про затвердження технічної документації із землеустрою та  передачу безоплатно у власність Зименку Миколі Володимировичу 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520580500:50:053:0333), 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 Шевченка, 31, село 
Стримівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-



19.27 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Кривороженко Тетяні Пателіївні 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520580500:51:000:0320), 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 гн - малоповерхова забудова, за 
рахунок земель, комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: провулок Ра( вського, 8а, село 
Бовтишка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
19.28 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Тслевмій Любові Афанасіївні 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520583500:51:000:0082), площею 0,2500 га, для будівництва і обслуг овування 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 Дмитра Коломійця, 16, 
село Красносілка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозицїї-
19.29 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Хлівній Надії Михайлівні земельну 
ділянку (кадастровий номер 3520583500:52:000:0033), 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 Дмитра Коломійця, 16, 
село Красносілка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
19.30 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Федченку Віктору Полікарповичу 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520583000:54:001:1003), 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 Зелений гай, 20, село 
Стримівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
19.31 Про затвердження технічної документації із землеустрою та  передачу безоплатно у  власність Куценку Олександру Анатолійовичу 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520580300:51:000:0367), 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 Визволення, 31, село 
Бірки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
19.32 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Досужій Аллі Володимирівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520580300:51:000:0369), площею 0,1613 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), в тому числі: площею 0,1613 га -  малоповерхова забудова, за 
рахунок земель, комунальної власності, які не надані у  власність або постійне користування за адресою: вулиця Центральна, 8, село Бірки 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
19.33 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Орлик Ірині Миколаївні земельну 
ділянку (кадастровий номер 3520555100:50:087:0012), площею 0,1474 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), в тому числі: площею 0,1474 га -  малоповерхова забудова, за 
рахунок земель, комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Пушкіна, 57, селище 
міського типу Олександрівна Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
19.34 Про затвердження технічної документації із землеустрою та  передачу безоплатно у  власність М азуру М иколі Васильовичу 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520555100:50:025:0007), площею 0,1485 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку,



господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), в тому числі: площею 0,1485 га -  малоповерхова забудова, 
за  рахунок земель, комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця К ам’янська, 85, селище 
міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
19.35 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Зеленьку Руслану Сергійовичу 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520587500:51:000:0095), площею 0,1614 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), в тому числі: площею 0,1614 га -  малоповерхова забудова, за 
рахунок земель, комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця вул. Центральна, 82, село 
Стара Осота Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
19.36 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Шведу Миколі Григоровичу земельну 
ділянку (кадастровий номер 3520555100:50:045:0033), площею 0,0701 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), в тому числі: площею 0,0701 га -  малоповерхова забудова, за 
рахунок земель, комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця вул. Сонячна, 5а, селище 
міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
19.37 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Бондарю Анатолію Івановичу 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520555100:50:061:0009), площею 0,0874 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), в тому числі: площею 0,0874 га -  малоповерхова забудова, за 
рахунок земель, комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця вул. Куценова О., 2, 
селище міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
19.38 Про затвердження технічної документації із землеустрою та  передачу безоплатно у власність М ахну Сергію Анатолійовичу 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520587500:51:000:0092), 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 Молодіжна, 98, село 
Стара Осота Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції- ”
19.39 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Жигадло Оксані Олексіївні та 
Ж игадлу Денису Володимировичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520584700:51'.000:0192), 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 Перша, 60, село Несваткове Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
19.40 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Бугаєнко Ганні Єфремівні земельну 
ділянку (кадастровий номер 3520587500:51:000:0091), 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 Партизанська, 2, село 
Стара Осота Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
19.41 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Івахіній М арії Михайлівні земельну 
ділянку (кадастровий номер 3520555100:50:069:0012), площею 0,0702 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), в тому числі: площею 0,0702 га -  малоповерхова забудова, за



рахунок земель, комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Матросова, 57, селище 
міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
19.42 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Своробі Світлані Миколаївні 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520584500:51:006:0002), площею 0,1583 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦГІЗ 02.01), в тому числі: площею 0,1583 га -  малоповерхова забудова, за 
рахунок земель, комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Миру, 19, село 
М ихайлівна Олександрівської селищної ради Кропивницької о району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
19.43 Про затвердження технічної документації із землеустрою та  передачу безоплатно у власність Мошко Олексію Васильовичу 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520555100:50:066:0011), площею 0,0846 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), в тому числі: площею 0,0846 га -  малоповерхова забудова, за 
рахунок земель, комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця О. Куценова, 15, селище 
міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
19.44 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність на правах спільної сумісної власності 
Полущук Людмилі Василівні та Поліщуку Сергію Івановичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520555100:50:018:0335), площею 
0,1204 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КІІЦ111
02.01), в тому числі: площею 0,1204 га -  малоповерхова забудова, за рахунок земель, комунальної власності, які не надані у власність або 
постійне користування за адресою: вулиця К ам’янська, 14, селище міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоград Полущук Людмилі Василівні та Поліщуку Сергію  Івановичу ської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
19.45 Про затвердження технічної документації із землеустрою та  передачу безоплатно у власність Іщенко Вікторії Василівні земельну 
ділянку (кадастровий номер 3520555100:50:041:0024), площею 0,0770 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), в тому числі: площею 0,0770 га -  малоповерхова забудова, за 
рахунок земель, комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Іскрянська, 16, селище 
міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рскомендацїї-
Пропозиції- 4
2 0 .1 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Заболотній Ользі Анатоліївні земельну 
ділянку (кадастровий номер 3520580300:02:001:0008), площею 2,4771 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
(код КВЦПЗ -  01.01), в тому числі: 2,4771 га -  рілля, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або 
постійне користування за межами села Бірки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
І Іроти- 
У грималися- 
Рекомендації- 
ІІропозиції-
21.1 Про передачу безоплатно у  порядку спадкування за законом у спільну часкову власність Левандовській Ніні Петрівні (1/2 ч.) та 
Льовіній Ользі Петрівні (1/2 ч.) земельної ділянки (кадастровий номер 3520586500:02:000:0126), площею 3,0051 га, для ведення 
іоварного сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗ 01.01), в тому числі: 3,0051 га - рілля, за  рахунок земель, комунальної 
власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за межами села Соснівка 
( )лександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-.
У грималися- 
І’екомспдації-
I Іронозиції-
21.2 Про передачу безоплатно у власність у порядку спадкування за законом Ш ляпніковій Валентині Лук’янівні земельну ділянку 
(кпдасфовий номер 3520582000:02:000:0175), площею 4,3151 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (код 
КИЦІ Г) 01.01), в тому числі: 4,3151 га - рілля, за  рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих 
у власність або носі ійне користування за межами села Настане Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області
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За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
23.1 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу Куценку Вячеславу Миколайовичу земельну ділянку
(кадастровий номер 3520581700:55:000:0039) в оренду терміном на ____  (____ ) років, площею 0,2333 га, для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка (код КВЦПЗ 02.01), в тому числі: площею
0,2333 га -  малоповерхова забудова, за рахунок земель, комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця Центральна, 2в, село Польове Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 
Встановити річний розмір орендної плати на р івн і____ % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції- земельна комісія рекомендує передати земельну ділянку в оренду терміном на 49 років, річний розмір орендної плати на 
рівні 1 %.
23.2 Про затвердження технічних документацій із землеустрою тапередачу в оренду ФГ Лушпігана В.В. земельні ділянки для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва (невитребувані паї) на строк до дня державної реєстрації права власності на такі земельні 
ділянки, загальною площею 20,9705 га, які розташовані за межами села Несваткове Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області, а саме:
- ділянка 3520584700:02:000:0025 площею 3,4215 га;
- ділянка 3520584700:02:000:0026 площею 3,4215 га;
-д ілян ка 3520584700:02:000:0027 площею 3,4215 га;
- ділянка 3520584700:02:000:0028 площею 3,6554 га;
- ділянка 3520584700:02:000:0029 площею 3,4218 га;
- ділянка 3520584700:02:000:0283 площею 3,6288 га.
Встановити орендну плату за користування земельними ділянками, зазначеними у пункті 2 даного рішення у розмірі 12% (дванадцять) від 
нормативної грошової оцінки земель.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.1.1 Про надання дозволу Бондаренку Дмитру Сергійовичу 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 земельної ділянки, яка 
не надана у власність або постійне користування за адресою: вулиця Ш кільна, ЗО, селище міського типу Олександрівка Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.1.2 Про надання дозволу Степаненку Івану Олексійовичу 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 селищнаа ради Кропивницького району Кіровоградської 
області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.1.3 Про надання дозволу Корольчуку Миколі Івановичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва індивідуального гаражу (код згідно КВЦПЗ 02.05), орієнтовною площею 0,0100 га, за рахунок земель житлової 
та громадської забудови, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Чкалова (біля №  90), селище міського 
типу Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградська області (відповідно до графічних 
матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.1.4 Про припинення права постійного користування земельною ділянкою загальною площею 0,2679 га, наданої територіальному 
центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Олександрівського району, для розміщення адміністративного 
приміщення будівель і споруд, посвідченого державним актом на право постійного користуванням земельною ділянкою серія ЯЯ № 
160190, зареєстрованого в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та право постійного користування 
землею, договорів оренди за №  352050003000010, розташованої за  адресою: вулиця Незалежності України (Леніна), 47, селище міського 
типу Олександрівка на території Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
Передати в постійне користування земельну ділянку з кадастровим номером 3520555100:50:068:0002, загальною площею 0,2679 га, 
комунальній установі «Олександрівський центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Олександрівської селищної



рінн l(|MMiiiiiiiiiHi.hiiin району Кіровоградської області» за адресою: вулиця Незалежності України, 47, селище міського типу
I  I  t f k l  MM

ІііІІІі ннін iu'| і ih піні у реї сіраціїо земельної ділянки, зазначеної в п.2 даного рішення.
1* t 
ІІ|ІИІМ
Уіримпніні)
IVhiiMHIilllllll
I Ір и н и  ІН Ш І

I I І '  ІІ|іи рііірогшснпи технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності 
і Мі'МіініфІні і.кої селищної селищної ради, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(іі|іш нііііПіій цінники) (код згідно КВЦПЗ 02.01), орієнтовною площею 0,1500 га, за  адресою: вулиця Садова, 12, селище міського типу 
( інічіі міі/і|іінмі ( інсксандріїїської селищної ради Кропивницького району Кіровоградська області.
1« І 
І Ірині
VipiiMimiuH
I V m i m i 'm h iih II 

І Іршіїміїші
1 / I fi I Іро роїробіїсппя технічної технічну документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності 
І ііЦ'кі иіііі|ііпіі.коі селищної селищної ради, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
Іпрні йЛНҐНш ділянки) (код згідно КВЦПЗ 02.01), орієнтовною площею 0,1500 га, за  адресою: вулиця Вишнева, 12, селище міського типу 
( Ііснімінфіикн ( (масандрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградська області, 
їй І 
І Іроїн
УфИМИННіЯ- 
ІЧ- кі імі-нііч  її) - 
І ІрОІКІШІІІЬ
! 1  І 7 Про надшіїїя дозволу Цимбал Ользі Олексіївні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
пііпі'іік'іі. для иедення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,1000 га, за рахунок земель 
мімупіїлі.по) власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Нахімова, селище міського тину 
і iiichcinmpiiiKii ( Ілсксапдрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
In І 
І Іроіи- 
Уірііміііїнся-
ІЧ 'Н ІІМ С ІІД ІШ ІЇ-

I Іроио ІІІІ1ІЇ-
,*7 І К І Іро надання дозволу Білошапці Василю Вікторовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
иішснісгі. дня ведення особистого селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за  рахунок 
ісмсні. комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у  власність або постійне користування за межами 

сіміищіі міського гину Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до 
і рнфічіїи.х матеріалів).
Іік і
II рої II-
У ірнмалисн-
І'скомспдації -
ІІроінпиції-
27 1.4 І Іро надання дозволу Гиричу Олександру Васильовичу, на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
орії її цінною площею 0,2500 га у власність, а  саме:

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ -  02.01) 
орігнтонноіо площею 0,1500 га, за  рахунок земель житлової та громадської забудови комунальної власності за адресою: вулиця 
Тясмипська, 38, селище міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області;

для індивідуального садівництва (код КВЦПЗ -  01.05) орієнтовною площею 0,1000 га, за  рахунок земель комунальної власності, які не 
надані у власність або постійне користування, за адресою: вулиця Тясминська, 38, селище міського типу Олександрівка Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
Іа-3 
І Іроги- 
У ірималися- 
І’екомендації- 
I Іропозиції-
2 7 .1.10 Про надання дозволу Андрющенку Ігорю Семеновичу 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 в межах селища міського типу Олександрівка 
( Хнександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З 
І Іроти- 
У ірималися- 
Рекомендації-
I Іропозиції-
27 .2 .1 Про надання дозволу Брайко Світлані Вікторівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,1000 га, за  рахунок земель 
комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Івана Франка, селище міського типу 
( ’лизаветградка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів). 
За-З
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Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.2.2 Про надання дозволу Ніколенко Світлані Гаврилівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,6500 га, за  рахунок земель 
комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Ш кільна, село Плішки Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.2.3 Про надання дозволу Пісній Вікторії 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 в межах села Плішки Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозицїї-
27.2.4 Про надання дозволу Христенко Валентині Федосіївні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,8000 га, за рахунок земель 
комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Центральна, 180, селище міського типу 
Єлизаветградка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів). 
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.2.5 Про надання дозволу Ніколенку Олександру Олександровичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,7000 га, за 
рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Ш кільна, село Плішки 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.2.6 Про надання дозволу Ільніцькій Любові 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 в межах села Плішки Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації- ч
Пропозиції-
27.3.1 Про надання дозволу СТОВ «Тясмин» на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), невитребуваних часток (паїв) для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва (код КВЦПЗ 01.01) в оренду на строк до дня державної реєстрації права власності на такі земельні ділянки, орієнтовною 
площею -  28,0000 га, в тому числі: ріллі площею -  28,0000 га, за рахунок земель сільськогосподарського призначення (відповідно схеми 
поділу земель колективної власності колишнього КСП «Тясмин») за межами села Бірки Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
- земельна ділянка № 0008 орієнтовною площею 2,46 га;
- земельна ділянка № 0025 орієнтовною площею 2,81 га;
- земельна ділянка № 0030 орієнтовною площею 2,48 га;
- земельна ділянка № 0032 орієнтовною площею 2,48 га;
- земельна ділянка № 0033 орієнтовною площею 2,48 га;
- земельна ділянка № 0051 орієнтовною площею 2,48 га;
- земельна ділянка № 0055 орієнтовною площею 2,48 га;
- земельна ділянка № 0057 орієнтовною площею 2,48 га;
- земельна ділянка № 0293 орієнтовною площею 2,54 га;
- земельна ділянка № 0294 орієнтовною площею 2,56 га;
- земельна ділянка № 0500 орієнтовною площею 2,67 га.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-



) !  \ }  І Іри мидинни ли шилу Осадчому Руслану Володимировичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
uliiMMhн V міінгиК'іі. дня недення особистого селянського господарства (код згідно КІЩ ІІЗ 01.03), орієнтовною площею 0,4000 га, за 
рймннк if мені. і'ііп.сі.кпіпеподарського призначення, які не надана у власність або постійне користування за адресою: провулок 
І4і>|і(НішмИ. V іт 'іо  Кірки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних 
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I I  І ! Про ншшнни дозволу Крюк Галині Миколаївні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
інші иК 11, пни нсдспііи особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земель 
і Іим і.киіигіиідирсі.кпі о призначення, які не надана у власність або постійне користування в межах села Бірки Олександрівської селищної 
рили І< |іі >1 мі и и hui. hm о рийону Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
l i t  І 
І І|К> і її 
V | | I I IM | | | | |U H  

ІЧ 'к о М И ІЛ И ІШ

I  l | l < H i l l l i l l t H

} I I -I При 11 и /1111111 н дозволу Кулінічу Андрію Олеговичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
йИйгнкіь дни ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за  рахунок земель 
кимунинміпі ііпііснпсті, які не надана у власність або постійне користування за адресою: вулиця Центральна, село Бірки Олександрівської 
пишнішії рили Криііиніїицького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
In І 
І Ірині 
У ір іім иитн  
І Умімгіііш ііі 
І !|ІІНІІІ ІНШІ

/ И  І Ірн 1111; 11 u 111 я дозволу Миську Сергію Костянтиновичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
и піц nu n. дим індивідуального садівництва (код згідно з КВЦПЗ 01.05), орієнтовною площею 0,1200 га, за рахунок земельної ділянки, яка 
не пилини у іінаспісії. або постійне користування за адресою: вулиця Мостова, 8, село Бірки Олександрівської селищної ради 
кріїниніїїші.кніи рпііону Кіровоградської області.
In І
III н м 11
V11111 м111111 с її 
ІЧ'кпмічідиціі- 
І Ірини ІІІІІІІ-

І \ (і і Іро іііідііііня дозволу Сандуленку Руслану Леонтійовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
V п ш інк и, для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,5000 га, за рахунок 
ісмі' іи. сіньськоінсподирського призначення, які не надані у власність або постійне користування за межами села Бірки Олександрівської 
і ('пінніші рили Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
In І 
І Ірині
V  ф І ІМ ІН ІИ  И 

ІЧ'КОМІ'НЛІЩіГ- 
І Ірини ІНШІ-
.’7 17 ІІрп ншшнни дозволу Каракуленку Олександру Петровичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
пінніші V инііспісн, для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за 
ричуиик ісмспь сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне користування за межами села Бірки 
( Іііі'Ш'ііпдріисі.киІ селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
In І 
І Ірині
Уіріімшшси-
І'і'КПМСІІДІІЦІЇ- 
I ІриниІІІІІІІ-
,'7 І К І Іро ішлшіня дозволу Яковцю Степану Валерійовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
иписнк ії. дня ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за  рахунок земель 
сіііі.сі.коіосппдіірського призначення, які не надані у власність або постійне користування за межами села Бірки Олександрівської 
а 1 іншими рнди Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
ІіМ
Примі
УірІІМІІІШСН-
ІЧ'комендиції- 
I Ірніїнищії-
.’7 14 Про іиідшінн дозволу Колеснику Івану Васильовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
иниснк п. дли ведения особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земель 
сільської осиодирсі.кого призначення, які не надані у власність або постійне користування за межами села Бірки Олександрівської 
селищної риди Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
In -1 
І Ірош- 
У іримшіися- 
ІЧ'кпмепдішп- 
I Ірпмімицм-



27.3.10 Про надання дозволу М оскальовій Марині Володимирівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у в л асте н , для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне користування за межами села Бірки 
Олександрійської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.3.11 Про надання дозволу Баску Сергію Івановичу 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 земельної ділянки комунальної 
власності, яка не надана у власність або постійне користування за адресою: село Бірки Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоірадської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.3.12 Про надання дозволу Мельнику Євгену Володимировичу 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 земельної 
ділянки комунальної власності, яка не надана у власність або постійне користування за адресою: вулиця Миколаївська, село Бірки 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.3.13 Про надання дозволу Басок Ліані Вікторівні 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 земельної ділянки комунальної 
власності, яка не надана у власність або постійне користування за адресою: село Бірки Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.3.14 Про надання дозволу Вітру В ’ячеславу Володимировичу 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 Бірки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно 
до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.3.15 Про надання дозволу Вітер Ю лії В ’ячеславівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 
для городництва (код згідно КВЦПЗ 01.07) орієнтовною площею 0,4500 га, в тому числі: «,4500 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 Бірки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів). 
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.4.1 Про надання дозволу Лисенку Михайлу Миколайовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду для городництва (код згідно КВЦПЗ 01.07), орієнтовною площею 0,2300 га, за  рахунок земель комунальної власності, які не 
надані у власність або постійне користування в межах села Бовтишка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.4.2 Про надання дозволу Безносенко Людмилі Василівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,7000 га, за  рахунок 
земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне користування за адресою: 
вулиця Вишнева, 53а, село Бовтишка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до 
графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-



Пропозиції-
27.4.3 Про надання дозволу Дубівці Миколі Івановичу, на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
орієнтовною площею 0,5782 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 комунальної власності за  адресою: 
вулиця Лівобережна, 68, село Бовтишка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області;

для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03) орієнтовною площею 0,3282 га, за  рахунок 
земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування, за  адресою: вулиця Лівобережна, 68, село Бовтишка 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.4.4 Про надання дозволу Косенку Василю Сергійовичу, на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
орієнтовною площею 0,3700 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 комунальної власності за адресою: 
вулиця Лівобережна, 46, село Бовтишка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області;

для індивідуального садівництва (код КВЦПЗ -  01.05) орієнтовною площею 0,1200 га, за рахунок земель комунальної 
власності, які не надані у власність або постійне користування, за адресою: вулиця Лівобережна, 46, село Бовтишка Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.4.5 Про надання дозволу Лисенку Михайлу Миколайовичу 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 Раєвського, село Бовтишка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.4.6 Про надання дозволу Романенку Йосипу Йосиповичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва і 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 Ш евченка, 21А, село Бовтишка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області,
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції- *
27.4.7 Про надання дозволу Задорожній Олександрі Дмитрівні 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 в межах села Бовтишка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропочиції-
27.4.8 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-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.4.9 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 грунтів 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).



Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.4.10 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 селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.4.11 Про надання дозволу Бережку Ігорю Леонідовичу 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 
земельної ділянки комунальної власності, яка не надана у власність або постійне користування в межах села Бовтишка Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.4.12 Про надання дозволу Крупі Світлані Олександрівні 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 
земельної ділянки комунальної власності, яка не надана у власність або постійне користування в межах села Бовтишка Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.4.13 Про надання дозволу Мороз Вірі Антонівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для ведення особистого селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,2500 га, за рахунок земельної 
ділянки комунальної власності, яка не надана у власність або постійне користування за адресою: вулиця Миру, село Бовтишка 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції- староста села Бовтишка зазначила, що земельна ділянка відповідно до Погосподарського книги рахується за Мороз В.А.
27.4.14 П ро надання дозволу Задорожній Владиславі Сергіївні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
в оренду для городництва (код згідно КВЦПЗ 01.07), орієнтовною площею 0,2600 га, за рахунок земельної ділянки комунальної 
власності, яка не надана у власність або постійне користування за адресою: вулиця Миру, село Бовтишка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.4.15 Про надання дозволу Расновському Роману Вікторовичу 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 земельної ділянки комунальної власності, яка не надана у власність або постійне користування за межами села Бовтишка 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.4.16 Про надання дозволу Омуховському Віталію Костянтиновичу 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 земельної ділянки комунальної власності, яка не надана у власність або постійне користування за межами села Бовтишка 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції- старосота внесла пропозицію надати земельну ділянку Омуховському В.К. так як вони багатодітна сім 'я та утримують 
В Р Х , земльна ділянка їм потрібна для випасу.
27.4.17 Про надання дозволу Бульбак Зої Олександрівні 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 
земельної ділянки комунальної власності, яка не надана у власність або постійне користування в межах села Бовтишка Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
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За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.4.18 Про надання дозволу Дубівці Вадиму Ю рійовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду для городництва (код згідно КВЦПЗ 01.07), орієнтовною площею 0,6000 га, за  рахунок земельної ділянки комунальної власності, 
яка не надана у власність або постійне користування за межами села Бовтишка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.5.1 Про надання дозволу Сухорученку Роману Володимировичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,3000 га, за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення, які не надана у власність або постійне користування за межами села Букварка 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.5.2 Про надання дозволу Козубенку Артему Віталійовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,5000 га, за  рахунок земель 
комунальної власності, які не надана у власність або постійне користування за адресою: вулиця Набержна, село Букварка 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.5.3 Про надання дозволу Прихідько Оксані Валеріївні 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 надана у  власність або постійне користування за адресою: вулиця Світла, село Роздолля Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.6.1 Про надання дозволу Курилику Олександру Володимировичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,4000 га, за 
рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 3520581700:02:000:9086 комунальної власності, яка не надана у власність або постійне 
користування за межами села Польове Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до 
графічних матеріалів).
За-З
Проти- ,
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.6.2 Про надання дозволу Павлюковець Оксані Сергіївні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,2000 га, за рахунок 
земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування в межах села Гайове Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.6.3 Про надання дозволу Коцаревій Світлані Миколаївні 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 Миру, 24, село Гайове Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
ІІропозиції-
27.6.4 Про надання дозволу Крук Лілії Володимирівні 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 
земельної ділянки 3520581700:02:000:9086, які не надані у власність або постійне користування за межами села Польове 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).



60

За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.6.5 Про надання дозволу Магану Сергію Івановичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,2000 га, за  рахунок 
земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за межами села Гайове Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.6.6 Про надання дозволу Коцаревій Світлані Миколаївні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду для сінокосіння і випасання худоби (код згідно КВЦПЗ 01.08), орієнтовною площею 1,5600 га, за рахунок земельної ділянки, з 
кадастровим номером 3520581700:02:000:0645, за межами села Гайове Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції- староста сіл Веселе, Гайове, Польове зарпропонувапа, надати земельну ділянку Коцаревій С.М. та Коцарєву Л.М. в оренду 
для сінокосіння і випасання худоби, так як ці громадяни утримують ВРХ.
27.6.7 Про надання дозволу Коцарєву Леоніду Миколайовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду для сінокосіння і випасання худоби (код згідно КВЦПЗ 01.08), орієнтовною площею 1,5600 га, за рахунок земельної ділянки, з 
кадастровим номером 3520581700:02:000:0645, за межами села Гайове Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.6.8 Про надання дозволу Дмитрієву Олександру Миколайовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,4365 га, за 
рахунок земельної ділянки, з кадастровим номером 3520581700:02:000:0645, за межами села Гайове Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.6.9 Про надання дозволу Білоусу Валентину Васильовичу 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 
земельної ділянки, з кадастровим номером 3520581700:02:000:0645, за межами села Гайове Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.6.10 Про надання дозволу Куценку Вячеславу М иколайовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки (кадастровий номер 3520581700:51:000:0044), загальною площею 0,1428 га, цільове призначення якої змінюється з «для іншого 
сільськогосподарського призначення (код КВЦПЗ 01.03) на «для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка)(код КВЦПЗ 02.01), за  адресою: вулиця Набережна, 1Б -  3, село Веселе Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утримапися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.6.11 Про надання дозволу Куценку Вячеславу Миколайовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки (кадастровий номер 3520581700:51:000:0046), загальною площею 0,1695 га, цільове призначення якої змінюється з «для іншого 
сільськогосподарського призначення (код КВЦПЗ 01.03) на «ддя будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка)(код КВЦПЗ 02.01), за адресою: вулиця Набережна, 1Б -4 , село Веселе Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утримапися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.6.12 Про надання дозволу Куценку Вячеславу Миколайовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки (кадастровий номер 3520581700:51:000:0047), загальною площею 0,2414 га, цільове призначення якої змінюється з «для іншого
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Пупіінчи. і споруд (присадибна ділянка)(код КВЦПЗ 02.01), за адресою: вулиця Набережна, 1Б -  2, село Веселе Олександрівської селищної 
|т ш і Кроіііітпщ ького району Кіровоградської області, 
їй І
11|НМ II
Уірнмпішси- 
Г і 'К О М С І І Д І Щ І Ї -  

I І р о п о  ІІІІІІЇ-
} ! (і і і Про шідання дозволу Куценку Вячеславу Миколайовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ліпники (кидисіровий номер 3520581700:51:000:0048), загальною площею 0,2527 га, цільове призначення якої змінюється з «для іншого 
і'іім.і'і.кіиосмоднрського призначення (код КВЦПЗ 01.03) на «для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка)(код КВЦПЗ 02.01), за  адресою: вулиця Набережна, 1Б -  1, село Веселе Олександрівської селищної ради 
Кроншшіщького району Кіровоградської області.
ІіИ
І Іро ІII-
У ірималіїся- 
1 'Є К О М С Н Л І Щ І Ї -  

I Іроиознції -
,?7 7 1 Про надання дозволу Козію Богдану Феодосійовичу, Козію Артему Богданвичу та Саразі Олександру М иколайовичу на 
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду для сінокосіння і випасання худоби (код згідно КВЦПЗ 
0108), орієнтовними площами 2,0000 га, в тому числі: по 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 
грунтів ш заборони інтенсивної сільськогосподарської діяльності при обробітку сільськогосподарських угідь пасовища, зокрема, 
шбороші їх розорювання) та сіножаті (код угідь згідно з Класифікацією видів земельних угідь 002.01 підгрупа включає 
сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для сінокосіння, здійснення заходів щодо охорони родючості грунтів та 
заборони інтенсивної сільськогосподарської діяльності при обробітку сільськогосподарських угідь сіножатей, зокрема, неможливості їх 
розорювання), за рахунок земель сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне користування за межами 
села Н и ті Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
)іі-3 
І Іроти- 
Утрималися- 
І’скомсндацн- 
I Іронозиції-
27.7.2 Про надання дозволу Сухині Валентині Миколаївні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,5000 га, за  рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, які не надана у власність або постійне користування за адресою: вулиця Богдана Хмельницького, 
соло Вищі Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних 
матеріалів).
іа-3 
11раїи- 
Утрималися- 
І’екомеидації- 
I Іропозиції-
27.7.3 І Іро надання дозволу Сухині Михайлу М ихайловичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
класність для індивідуального садівництва (код згідно з КВЦПЗ 01.05), орієнтовною площею 0,1200 га, за  рахунок земельної ділянки 
комунальної власності, яка не надана у власність або постійне користування за адресою: вулиця Ш евченка, село Вищі Верещаки 
( Хлександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. ,
)а-3 
І Іроги- 
У грималися- 
Рекомендації- 
I Іропозиції-
27.7.4 Про надання дозволу Яременку Михайлу Васильовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,7000 га, за  рахунок 
земельної ділянки комунальної власності, яка не надана у власність або постійне користування за адресою: вулиця Тясминська, село 
Любомирка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
)а-3 
І Іроти- 
У ірималися- 
Рскомендації- 
I Іропозиції-
27.7.5 Про надання дозволу Ш аловій Любові Іванівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,4500 га, за  рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, які не надана у власність або постійне користування за адресою: село Любомирка Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З 
І Іроіи- 
Уірималися- 
Рскомендації- 
ІІропозиції-
27.7.6 Про надання дозволу Ігнат’євій Раїсі Володимирівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,4000 га, за  рахунок земель



сільськогосподарського призначення, які не надана у власність або постійне користування за адресою: вулиця Ш кільна, село 
Любомирка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.7.7 Про надання дозволу Комарову Роману Леонідовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,3500 га, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, які не надана у власність або постійне користування за адресою: вулиця Ш евченка, 4, село 
Любомирка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.7.8 Про надання дозволу Матвійчук Зінаїді Іванівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства (код чі ідио КВ1 (І ІЗ 01.03), орієнтовною площею 0,4400 га, за рахунок земель 
комунальної власності, які не надана у власність або постійне користування за адресою: вулиця Шевченка, село Любомирка 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.7.9 Про надання дозволу Усаіспко Ганні Лндріянівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,2300 га, за рахунок земель 
комунальної власності, які не надана у власність або постійне користування за адресою: вулиця Ш кільна, 37, село Любомирка 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.7.10 Про надання Репалу Петру Володимировичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особис того селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,4700 га, за рахунок земель 
комунальної власності, які не надана у власність або постійне користування за адресою: вулиця Лісова, 16, село Любомирка 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.7.11 Про надання дозволу Самофал Наталії Анатоліївні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,6000 га, за рахунок земель 
комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Тясминська, село Любомирка 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З ч
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.7.12 Про надання дозволу Чумаченку Олександру Анатолійовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,3400 га, за 
рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Тясминська, село 
Любомирка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.7.13 Про надання дозволу Зименко Евдокії Семенівні, на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1.8338 га, за  рахунок земельної 
ділянки з кадастровим номером 3520582000:02:000:9045 сільськогосподарського призначення, яка не надана у власність або постійне 
користування за межами села Вищі Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 
(відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.7.14 Про надання дозволу Комарову Роману Леонідовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ -
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IM (III, n|ilt ішшіиші площею 0,2500 га за рахунок земель житлової та  громадської забудови, не наданих у власність або постійне 
м і | іт  н  пмшш ш адресою вулиця Ш евченка, 4, село Любомирка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
|<||І|ІННІ|НШі ШИЇ оГиніс 11. 
їй І 

І І|НИ II
V і | імміі>иі«и 
і 'і'піімі'іпшші
І І|ІІІ|І< ІІНІІІІ
) І  / И  І І|іп іш.інннм дозволу Зосименку Ю рію Івановичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
n itu iili 11, ким ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,7500 га, за  рахунок земель 
ііпмм иїїи інпдпрсі.коіо  призначення, які не надана у власність або постійне користування за адресою: провулок Гагаріна, 6, село Вищі 
іі0 |№ііінйи • Іиі'ксішдрінсі.кої селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
In і 
І Ірині
V  і p i iM i t i i u x  

і'рпііммішшіі-
І Ірінін ІНІІІІ-
J7 / Ifi І lpt1 надання дозволу Загляді Зої Іванівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
или мі'Лі'ііии особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,3750 га, за  рахунок земель 
1 1tiifi'ttKoiоснодирського призначення, які не надан ау  власність або постійне користування за адресою: провулок Гагаріна, 6, село Вищі 
І Іергшани ( Ілекеандрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
In І
І І|1(НН-
V ірмма'іиоі-
I Ч'кпмемдаїиі- 
I Іромп іііції-
.’7 К І При надання дозволу ДП «Олександрівське лісове господарство» на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
іі'мєііі.ііііч ділянок в постійне для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг (код згідно з КВЦПЗ 09.01), орієнтовною 
площею 17,9085 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за межами села 
І олнкпііе на території Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (додаток додається).

Додаток до рішення Олександрівської селищної ради 
в ід __________ 2021 № ___

Земельна ділянка 
комунальної форми власності,

для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг, за межами за межами села Голикове, орієнтовною площею 17,9085 га
(біля кадастрового номера 35205825000:02:000:9018)

За-З
І Іроти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції-
27.8.2 Про надання дозволу Піскарьову Сергію Григоровичу 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 сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне користування в межах села 
Голикове Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.8.3 Про надання дозволу Ш евченку Володимиру М иколайовичу 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 сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне користування в межах 
села Голикове Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів). 
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-



Пропозиції-
27.8.4 Про надання дозволу Сердюку Олександру Григоровичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,2000 га, за  рахунок 
земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне користування в межах села 
Голикове Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.9.1 Про надання дозволу Байбузу Артему Валентиновичу 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 
сільськогосподарського призначення, які не надана у власність або постійне користування за межами села Івангород Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.9.2 Про надання дозволу Байбузу Миколі Вікторовичу 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 
сільськогосподарського призначення, які не надана у власність або постійне користування за межами села Івангород Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.9.3 Про надання дозволу Пшеничній Світлані Сергіївні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,4600 га, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, які не надана у власність або постійне користування за адресою: вулиця Зелений Гай, село 
Стримівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).27.9.4 
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відйедення земельної ділянки у власність для ведення індивідуального 
садівництва Котовій О.В.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.9.4 Про надання дозволу Котовій Ользі Володимирівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення індивідуального садівництва (код згідно КВЦПЗ 01.05), орієнтовною площею 0,1200 га, за рахунок земель 
комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Ш кільна, село Стримівка 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції- *
27.9.5 Про надання дозволу Камбаровій Ларисі Миколаївні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,0000 га, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, які не надана у власність або постійне користування за адресою: вулиця Ш евченка, село Стримівка 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.9.6 Про надання дозволу Витріщак Інні Іванівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у  власність 
для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,3500 га, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, які не надана у власність або постійне користування за адресою: вулиця Ш евченка, 24, село 
Стримівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утримапися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.9.7 Про надання Буткевич Ользі Петрівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,4500 га, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, які не надана у власність або постійне користування за адресою: вулиця Ш евченка, 21, село 
Стримівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-



Рекомендації-
Пропозиції-
27.9.8 Про надання дозволу Гусар Наталії Леонідівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,7000 га, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, які не надана у власність або постійне користування за адресою: вулиця Шевченка, село Стримівка 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.9.9 Про надання дозволу Алєксєєвій Валентині Миколаївні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,8000 га, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, які не надана у власність або постійне користування за адресою: вулиця Шевченка, село Стримівка 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.9.10 Про надання дозволу Камбаровій Анастасії Вадимівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,5000 га, за  рахунок земель 
комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування в межах села Стримівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.9.11 Про надання дозволу Голованю Олександру Олександровичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду для сінокосіння і випасання худоби (код згідно КВЦПЗ 01.08), орієнтовною площею 1,5000 га, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне користування за межами села Стримівка Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.9.12 Про надання дозволу Поповіцькому Валерію Леонідовичу 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, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне користування за межами села Стримівка Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.9.13 Про надання дозволу Дудник Сільві Георгіївні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,2000 га, за рахунок земель 
комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування в межах села Івангород Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.9.14 Про надання дозволу Зінчук Валентині Василівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,4500 га, за рахунок земель 
комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування в межах села Івангород Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.9.15 Про надання дозволу Зінчуку Олександру Олександровичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,3000 га, за 
рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Ш евченка, 145, село 
Івангород Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-



Пропозиції-
27.9.16 Про надання дозволу Нечитайло Аллі Вікторівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність дая ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,2000 га, за  рахунок земель 
комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: село Івангород Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утримапися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.9.17 Про надання дозволу Діденку Володимиру Станіславовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,2500 га, за 
рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Маслова, 55, село 
Івангород Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.9.18 Про надання дозволу Сисоєвій Ніні Іванівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,2500 га, за рахунок земель 
комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Степова, село Івангород Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.9.19 Про надання дозволу Тимошенко Світлані Миколаївні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,0000 га, за  рахунок земель 
комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Польова, село Івангород Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.9.20 Про надання дозволу Артеменко Лілії Георгіївні 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).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.9.21 Про надання дозволу Артеменку Олександру Григоровичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КЦЦПЗ 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).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.9.22 Про надання дозволу Прокопюк Оксані Василівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,2500 га, за  рахунок земель 
комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Демченка, село Івангород 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися- ч
Рекомендації-
Пропозиції-
27.9.23 Про надання дозволу Вихристу Андрію Олексійовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,7000 га, за рахунок земель 
комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Ш евченка, 29, село Івангород 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-



H ' t H  І Ірії ііишініїи дошолу Хандусенко Вірі Василівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
піннішії » іі|іііііі\ ни» міродшщтиа (код зі і дно КВЦПЗ 01.07) орієнтовною площею 0,6000 га, за рахунок земель комунальної власності, які 
її» ийіійііі s мит нії п. иОи носііііне користування за адресою: вулиця Маслова, село Івангород Олександрівка Олександрівської селищної 
|ій»н К|ііінніішіііі.ніііи рпііішу Кіровоградськоїобласті, 
їй І
11|..... і
Уірііминшм
14‘ І І І ІМ І 'І ІН І І І І І І

Ирипишнії
І І  Ч ІІрм нйішннм дошолу Дерев'янку Віктору Михайловичу, на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ціпкими у йпні нк її. juin іісдсппя особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,4000 га, за рахунок 
іммічн. кіімунп іі.ікіі інше пості сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне користування за адресою: 
мупнии Ц'ііііііііі І нМ, І. село Стримівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до 
ірифічннч ми І І'рІІІ ІІІІ ) 
їй І 
І Ірім II
У ціимиитм
ІЧ ч и їМ Ш і/ ІН іІІІ

Ирипишнії
1 / V l u  І Іро пінніші» дозволу Курченку Анатолію Ю рійовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
тій» Mit'їм дим иглсннн особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за  рахунок земель 
міімуиміїммії нпасносіі сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне користування за межами села 
ІПйіііпріїїі ( іпенсиндріиської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів), 
їй І
I Ірині
V  ф И М І Н І К  ІІ

ІЧ'номічиишП-
II р> >1 11 > IIIIIIІ
!  І ч  ,’7 І Іро надання дозволу Перепаді Валентині Василівни на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
ипйі іііі и. дим іісдеиня особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за  рахунок земель 
( Іііі.і і.коіосікідіїрсі.кого призначення, які не надана у власність або постійне користування за межами села Івангород Олександрівської 
ітнииіної рили Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів), 
lu І
II рі 11 и
V і р 11 м 111111 с я - 
ІЧ-кіімсіїдшііі-
I IpillllHIIIUÏ-
.’7 9  .'Н Про надання дозволу Родній Ірині Анатоліївні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
иііік'іпсіь для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,8000 га, в тому числі: 
(>,N(100 їй ■ рілля (код угідь згідно з КВЗУ 001.01), за рахунок земельної ділянки комунальної власності сільськогосподарського 
ирігіначснни. яка не надана у власність або постійне користування за адресою: вулиця Ш кільна, село Стримівка Олександрівської 
сі'іініііпої ради Кропивницького району Кіровоградської області, 
l u t  
І Іроt II- 
У ірималиси- 
І’скомсіїдиції- 
I Іроноіицн-
.’7 Ч.2Ч І Іро надання дозволу Матіко Тетяні Іванівні на розроблення проекту землеустрЗю щодо відведення земельної ділянки у власність 
пня исдспня особистого селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,3000 га, за  рахунок земель 
комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Ш кільна, село Стримівка 
( »нсксиндріиської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
Іи-І 
І Іро і її- 
У іримнлисн- 
ІЧ 'КО М С ІІЛ И Ц ІЇ-

III >< ) 11 « ) 1111 и ) -
.’7.4 Ю Про надання дозволу Гриві Ю рію Віталійовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
мписнісп. для ііслсння особистого селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,5000 га, за рахунок 
іемсш. комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Зелений Гай, 19, село Стримівка 
( Іііексйіідрнісі.кої селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
Ін-1 
ІІрош - 
Уіримилисм-
І 'С К ІІМ С ІІД ІЩ ІЇ-

I Ірино ІІЩІІ- ,
Л  Ч И Про надання дозволу Кузьменку Сергію Володимировичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
піннішії у ііласнісгі. для ведення особистого селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в тому 
•пісні 2,0000 га пасовища (код угідь згідно з КВЗУ 002.02 Підгрупа включає сільськогосподарські угіддя, які систематично 
нинорис мінуються для випасання худоби, здійснення заходів щодо охорони родючості грунтів та заборони інтенсивної 
і'іпі.сі.коіосиодарсі.кої діяльності при обробітку сільськогосподарських угідь пасовища, зокрема, заборона їх розорювання), за  рахунок 
к'мімн. комунальної класності, які не надані у власність або постійне користування за межами села Івангород Олександрівської селищної 
рили Кріїииішиці.коі о району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).



Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.9.32 Про надання дозволу Нечипоренко Наталії Леонідівні 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 грунтів та заборони інтенсивної сільськогосподарської діяльності при 
обробітку сільськогосподарських угідь пасовища, зокрема, заборона їх розорювання), 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).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.9.33 Про надання дозволу Кузьменко Ірині Валеріївні 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 грунтів та заборони інтенсивної сільськогосподарської діяльності при 
обробітку сільськогосподарських угідь пасовища, зокрема, заборона їх розорювання), 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).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.9.34 Про надання дозволу Безпечній Олені Юріївні 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, які не 
надані у власність або постійне користування за межами села Івангород Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.9.35 Про надання дозволу Тірпак Наталії 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 грунтів та заборони інтенсивної сільськогосподарської діяльності при 
обробітку сільськогосподарських угідь пасовища, зокрема, заборона їх розорювання), 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).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.9.36 Про надання дозволу Пшеничному Сергію Васильовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у  власність для ведення особистого селянського господарства (код 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, село Стримівка 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.9.37 Про надання дозволу Півторак Ніні Володимирівні, на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,5000 га, за рахунок земель 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця 
Ш евченка, 10, село Стримівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до 
графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утримапися-
Рекомендації-
Пропозиції-



27.9.38 Про надання дозволу Попову Миколі Васильовичу 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).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.12.1 Про надання дозволу Діброві Катерині Олександрівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,3200 га, за  рахунок земель 
комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Зарічна, 104, село Михайлівка 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.12.2 Про надання дозволу Кулібабі Віталію Васильовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,0900 га, за рахунок земель 
комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Сонячна, село М ихайлівка 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.12.3 Про надання дозволу Криворогу Миколі Іллічу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,3000 га, за рахунок земель 
комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Центральна, 220, село М ихайлівка 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.12.4 Про надання дозволу Канціберу Павлу Валерійовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,3700 га, за  рахунок земель 
комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Кравцівка, 58, село М ихайлівка 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.12.5 Про надання дозволу Ніколаєву Володимиру 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, за  рахунок земельної 
ділянки, з кадастровим номером 3520584500:02:000:9049, сільськогосподарського призначення, яка не надана у власність або постійне 
користування за межами села Григорівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З 
ГІроти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
I Іропозиції-
27.12.6 Про надання дозволу Криворог Раїсі Ю химівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,4400 га, за  рахунок земель 
комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Центральна, 237, село Михайлівка 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З 
І Іроти- 
Угрималися- 
Рскомендації- 
I Іропозиції-
27.12.7 Про надання дозволу Грабовському Олександру Петровичу 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 в межах села М ихайлівка Олександрівської 
селищ ної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
I Іроти- 
У ірималися- 
Рскомендації-
II репозиції-



27.12.8 Про надання дозволу Фундовній Валентині 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, за 
рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за межами села М ихайлівка Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.12.9 Про надання дозволу Ляхову Івану Микитовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,4100 га, за  рахунок земель 
комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Зарічна, 44, село Михайлівка 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.12.10 Про надання дозволу Ніколасвій Слизавсті С'вгенівні 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, за рахунок земельної ділянки, з 
кадастровим номером 3520584500:02:000:9049, сільськогосподарського призначення, яка не надана у власність або постійне 
користування за межами села Григорівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.13.1 Про надання дозволу Вариводі Надії Петрівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,2500 га, за  рахунок земель 
комунальної власності, які не надана у власність або постійне користування в межах села Несваткове Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.13.2 Про надання дозволу Лагно Валентині Володимирівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,4000 га, за рахунок земель 
комунальної власності, які не надана у власність або постійне користування за адресою: вулиця Польова, 18, село Несваткове 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.13.3 Про надання дозволу Федоровій Тетяні Миколаївні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,1500 га, за рахунок земель 
комунальної власності, які не надана у власність або постійне користування за4 адресою: вулиця Яблунева, село Несваткове 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.13.4 Про надання дозволу Візіренко Наталії Василівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,5000 га, за рахунок земель 
комунальної власності, які не надана у власність або постійне користування за адресою: вулиця Дев’ята, село Несваткове 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.13.5 Про надання дозволу Басюку Валентину М иколайовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,2500 га, за рахунок 
земель комунальної власності, які не надана у  власність або постійне користування за адресою: вулиця Д ев’ята, село Несваткове 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-



27.14.1 Про надання дозволу Ляшонок Аллі Миколаївні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для індивідуального садівництва (код згідно з КВЦПЗ 01.05), орієнтовною площею 0,0720 га, за рахунок земельної 
ділянки комунальної власності, яка не надана у власність або постійне користування за адресою: вулиця Ш евченка, село Підлісне 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.14.2 Про надання дозволу Барабулі Наталії Анатоліївні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,5000 га, за рахунок земель 
комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Мічуріна, село Підлісне Олександрівської 
селищ ної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.14.3 Про надання Полозюку Сергію Петровичу 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 земельної ділянки комунальної 
власності, яка не надана у власність або постійне користування за адресою: вулиця Виноградна, 2а, село Підлісне Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.14.4 Про надання дозволу Полтавському Миколі Миколайовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,3000 га, за 
рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Мічуріна, село Підлісне 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.14.5 Про надання дозволу Вихівській Ю лії Володимирівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,2017 га, за  рахунок земель 
комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Гната Ю ри, 33, село Підлісне 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.14.6 Про надання дозволу Самойленко Валентині Олександрівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,4000 га, за 
рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Лесі Українки, 3, село 
Підлісне Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
ІТропозиції-
27.15.1 Про надання дозволу Лазаренку Анатолію Анатолійовичу 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 Класифікацією видів земельних угідь 002.02 Підгрупа включає сільськогосподарські 
угіддя, які систематично використовуються для, випасання худоби, здійснення заходів щодо охорони родючості грунтів та заборони 
інтенсивної сільськогосподарської діяльності при обробітку сільськогосподарських угідь пасовища, зокрема, заборона їх розорювання)за 
рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за межами села Родниківка Олександрівської 
селищ ної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
I Іропозиції-
27.15.2 Про надання дозволу Гірняк Ю лії Анатоліївні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,7000 га, за рахунок 
земельної ділянки з кадастровим номером 3520586000:02:000:0594, яка не надана у  власність або постійне користування за межами села 
Родниківка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З 
І Іроти- 
Утрималися-



Рекомендації-
Пропозиції-
27.15.3 Про надання дозволу Черкас Людмилі Олександрівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
орієнтовною площею 0,2500 та у власність для будівництва та  обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (код КВЦПЗ -  02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови, не наданих у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Шевченка, 20, село Родниківка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.15.4 Про надання дозволу Саржовській Теодозії 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, за  рахунок 
земельної ділянки комунальної власності, яка не надана у власність або постійне користування за межами села Родниківка 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровог радської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.16.1 Про надання дозволу Мошуренко Надії 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 -  рілля (код КВЗУ 001.01), за рахунок земель сільськогосподарського призначення з кадастровим номером 
3520585500:02:000:5090, які не надані у власність або постійне користування за межами села Миколаївка Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.16.2 Про надання дозволу Голинській Ніні Яківні 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, які не надані у власність або постійне користування за межами села Розумівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.16.3 Про надання дозволу Зеленько Ганні 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, за рахунок 
земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне користування в межах села 
Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З '
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.16.4 Про надання дозволу Джогану Петру Гордійовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,0000 га, за рахунок 
земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне користування за адресою: 
вулиця Новоселівська, 35, село Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно 
до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утримапися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.16.5 Про надання дозволу Ковтуну Олександру Семеновичу 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-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.17.1 Про надання дозволу Дудіну Ярославу Миколайовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,8400 га, за  рахунок



земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Миру, 47, село Соснівка 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.17.2 Про надання дозволу Згарському Сергію Григоровичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,1000 га, за рахунок 
земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Павловського, 45, село Соснівка 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.17.3 Про припинення дії рішення 14 сесії 8 скликання Олександрівської селищної ради від 30 червня 2021 року №  1193 «Про надання 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ведення особистого селянського господарства 
Волосян В.Г.»
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.17.4 Про надання дозволу Волосян Вірі Гаврилівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,2500 га, в тому числі:
0.2500 га - рілля (код угідь згідно з КВЗУ 001.01) за  рахунок земельної ділянки комунальної власності, яка не надана у власність або 
постійне користування за межами села Соснівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції- проект рішення 27.17.3 зняти з розгляду, а  в проект рішення 27.17.4 виклавши іншій редакції: Внести зміни до рішення 
чотирнадцятої сесії восьмого скликання Олександрівської селищної ради від 30 червня 2021 року №  1193 «Про надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ведення особистого селянського господарства Волосян 
В.Г.» виклавши його в іншій редакції:
1.Надати дозвіл Волосян Вірі Гаврилівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,2500 га, в тому числі: 0,2500 га - рілля 
(код угідь згідно з КВЗУ 001.01) за рахунок земельної ділянки комунальної власності, яка не надана у власність або постійне 
користування за межами села Соснівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
27.17.5 Про надання дозволу Рибальченку Андрію Сергійовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,7500 га, в тому числі:
1.7500 га - сіножаті (код угідь згідно з КВЗУ 002.01 Підгрупа включає сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються 
для сінокосіння, здійснення заходів щодо охорони родючості грунтів та заборони інтенсивної сільськогосподарської діяльності при 
обробітку сільськогосподарських угідь сіножатей, зокрема, неможливості їх розорювання), за рахунок земельної ділянки комунальної 
власності, яка не надана у власність або постійне користування в межах села Нижчі Верещаки Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З ,
Проти-
Утримапися-
Рекомендації
Пропозиції-
27.17.6 Про надання дозволу Рибальченко Анні Станіславівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,7500 га, в тому числі:
1.7500 га - сіножаті (код угідь згідно з КВЗУ 002.01 Підгрупа включає сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються 
для сінокосіння, здійснення заходів щодо охорони родючості ґрунтів та заборони інтенсивної сільськогосподарської діяльності при 
обробітку сільськогосподарських угідь сіножатей, зокрема, неможливості їх розорювання)(наявні обмеження щодо використання 
земельної ділянки -  код 05 водоохоронне обмеження, код 05.01 водоохоронна зона), за рахунок земельної ділянки комунальної власності, 
яка не надана у власність або постійне користування в межах села Нижчі Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.17.7 Про надання дозволу Козиру В ячеславу Вікторовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,7500 га, в тому числі:
1.7500 га - сіножаті (код угідь згідно з КВЗУ 002.01 Підгрупа включає сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються 
для сінокосіння, здійснення заходів щодо охорони родючості ф унтів  та заборони інтенсивної сільськогосподарської діяльності при 
обробітку сільськогосподарських угідь сіножатей, зокрема, неможливості їх розорювання)(наявні обмеження щодо використання 
земельної ділянки -  код 05 водоохоронне обмеження, код 05.01 водоохоронна зона), за  рахунок земельної ділянки комунальної власності, 
яка не надана у власність або постійне користування в межах села Нижчі Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).



Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.17.8 Про надання дозволу О рлик Світлані Іванівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,5000 га, в тому числі: 
1,5000 га - сіножаті (код угідь згідно з КВЗУ 002.01 Підгрупа включає сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються 
для сінокосіння, здійснення заходів щодо охорони родючості грунтів та заборони інтенсивної сільськогосподарської діяльності при 
обробітку сільськогосподарських угідь сіножатей, зокрема, неможливості їх розорювання), 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-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.17.9 Про надання дозволу Павлику Олександру Віталійовичу 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 грунтів та заборони інтенсивної 
сільськогосподарської діяльності при обробітку сільськогосподарських угідь пасовища, зокрема, заборона їх розорювання), 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-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.17.10 Про надання дозволу Бурцевій Карині Анатоліївні 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 Грунтів та  заборони інтенсивної сільськогосподарської діяльності при 
обробітку сільськогосподарських угідь пасовища, зокрема, заборона їх розорювання)? 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-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.17.11 Про надання дозволу Олефіренку Володимиру 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-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.17.12 Про надання дозволу М овчану Ю рію Михайловичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,0000 га, за рахунок земель 
комунальної власності, 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-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.17.13 Про надання дозволу Марфулі Ірині М иколаївні 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 - сіножаті (код угідь згідно з КВЗУ 002.01 Підгрупа включає сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються 
для сінокосіння, здійснення заходів щодо охорони родючості грунтів та заборони інтенсивної сільськогосподарської діяльності при 
обробітку сільськогосподарських угідь сіножатей, зокрема, неможливості їх розорювання) (наявні обмеження щодо використання 
земельної ділянки -  код 05 водоохоронне обмеження, код 05.01 водоохоронна зона), 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-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-



27.17.14 Про надання дозволу Копаню М аксиму 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 грунтів та заборони інтенсивної 
сільськогосподарської діяльності при обробітку сільськогосподарських угідь пасовища, зокрема, заборона їх розорювання), 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-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.17.15 Про надання дозволу Зелінській Єві Василівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,4400 га, 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 (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.17.16 Про надання дозволу М овчан Любові 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, за рахунок 
земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне користування за адресою: 
вулиця Степова, село Нижчі Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до 
графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.17.17 Про надання дозволу Білоусу Сергію Віталійовичу 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 в межах села Нижчі Верещаки Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З 
І Іроти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
I Іропозиції-
27.17.18 Про надання дозволу Білоус Світлані Миколаївні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,7000 га, за  рахунок 
земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Тясминська, 34, село Нижчі 
Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
ГІропозиції-
27.17.19 Про надання дозволу Орлику Анатолію Дмитровичу 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 сіножаті (код угідь згідно з КВЗУ 002.01 Підгрупа включає сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються 
для сінокосіння, здійснення заходів щодо охорони родючості грунтів та заборони інтенсивної сільськогосподарської діяльності при 
обробітку сільськогосподарських угідь сіножатей, зокрема, неможливості їх розорювання) (наявні обмеження щодо використання 
земельної ділянки -  код 05 водоохоронне обмеження, код 05.01 водоохоронна зона) за  рахунок земель комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне користування в межах села Нижчі Верещаки 
О лександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.17.20 Про надання дозволу Щ ербині Віктору Івановичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,2500 га, за рахунок земель 
комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Вишнева, 2, село Нижчі Верещаки 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-



27.17.21 Про надання дозволу Савенку Олександру Васильовичу 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 сіножаті (код угідь згідно з КВЗУ 002.01 Підгрупа включає сільськогосподарські угіддя, які систематично 
використовуються для сінокосіння, здійснення заходів щодо охорони родючості грунтів та заборони інтенсивної сільськогосподарської 
діяльності при обробітку сільськогосподарських угідь сіножатей, зокрема, неможливості їх розорювання) (наявні обмеження щодо 
використання земельної ділянки -  код 05 водоохоронне обмеження, код 05.01 водоохоронна зона), 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 Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.17.22 Про надання дозволу Савенко Ганні Андріївні 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 сіножаті (код угідь згідно з КВЗУ 002.01 Підгрупа включає сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються 
для сінокосіння, здійснення заходів щодо охорони родючості грунтів та заборони інтенсивної сільськогосподарської діяльності при 
обробітку сільськогосподарських угідь сіножатей, зокрема, неможливості їх розорювання) (наявні обмеження щодо використання 
земельної ділянки -  код 05 водоохоронне обмеження, код 05.01 водоохоронна зона), 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 Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Угрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.17:23 Про надання Будяку Сергію Васильовичу 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 
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-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.17.24 Про надання дозволу Будяку Олександру Васильовичу 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 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-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.17.25 Про надання дозволу Колдомову Сергію Аркадійовичу 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 дежами села Нижчі Верещаки Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.17.25.1 Про надання дозволу Калюжній Людмилі Петрівні 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 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-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.17.26 Про надання дозволу Бардачевській Вікторії Ю ріївні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,0000 га, за  рахунок 
земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне користування за адресою: 
вулиця Набережна, село Соснівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до 
графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-



21  Л І .21  Про надання дозволу Сірій М арії Гаврилівні 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 сільськогосподарського призначення, 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-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.17.28 Про надання дозволу Ш пильовому Артему Станіелавовичу 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 сіножаті (код угідь згідно з КВЗУ 002.01 Підгрупа включає сільськогосподарські угіддя, які систематично 
використовуються для сінокосіння, здійснення заходів щодо охорони родючості грунтів та заборони інтенсивної сільськогосподарської 
діяльності при обробітку сільськогосподарських угідь сіножатей, зокрема, неможливості їх розорювання) (наявні обмеження щодо 
використання земельної ділянки -  код 05 водоохоронне обмеження, код 05.01 водоохоронна зона), 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 Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.17.29 Про надання дозволу Іванюрі Вадиму Станіелавовичу 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-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.17.30 Про надання дозволу Калініченку Владиславу Михайловичу 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 Нижчі Верещаки 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції- староста сіл Соснівка, Нижчі Верещаки зазначила що на дані земельній діляннці жителі села Н.Верещаки випасають худобу.
27.17.31 Про надання дозволу Колісник Аллі Михайлівні 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 Нижчі Верещаки Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.17.32 Про надання дозволу Копунец Наталії Григорівні 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: вулиця Перемоги, 73, село Нижчі 
Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.18.1 Про надання дозволу Бабенку Олександру М иколайовичу 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 в межах села Х айнівка Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.18.2 Про надання дозволу Фундовній Марині Леонідівні 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 адресою: вулиця Центральна, село Ставидда 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
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Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозицїї-
27.18.3 Про надання дозволу Жеребенко Лесі Володимирівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,6000 га, за  рахунок земель 
комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Перемоги, село Ставидла 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.19.1 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 родючості грунтів та заборони інтенсивної сільськогосподарської діяльності 
при обробітку сільськогосподарських угідь пасовища, зокрема, заборона їх розорювання), за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення з кадастровим номером 3520587500:02:000:9031, яка не надана у власність або постійне користування за межами села 
Поселянівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.19.2 П ро надання дозволу Гирич Олені Олександрівні 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 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-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.19.3 Про надання дозволу Ш остаку Миколі Григоровичу 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 3520587500:02:000:9031, яка не надана у власність або постійне користування за межами села 
Поселянівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.19.4 Про надання дозволу Личаку Олександру Олексійовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,0000 га, за  рахунок 
земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне користування в межах села 
Н ова Осота Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.19.5 Про надання дозволу Личаку Олексію Леонідовичу 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 грунтів 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-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.20.1 Про надання дозволу Сіваку Роману Романовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,3000 га, за  рахунок земель 
комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування в межах села Цвітне Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
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І ,’(1 'І І Ірн імишпіім дозволу Галасюку Едуарду Вячеславовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у нішсиісн. для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за  рахунок 
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Іи-І 
І Ірині-
V і рпмпіисн- 
І'екомсндації- 
I Ірини І І ІЦ І Ї-

,’7 .’(1,5 Про падання дозволу Король Наталії Василівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
її ліісіііс 11, 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 в межах села Китайгород Олександрівської селищної ради 
Кропниішцького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
Іи-3 
І Іриги- 
У грнмалиси- 
І’екомспдації- 
I Іропозиції-
27.20.6 Про надання дозволу Раковцю Івану Ю химовичу 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 грунтів 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 Кропивницького району Кіровоградської області.
Ча-3 *
І Іроги- 
У ірималися- 
Рскомендації- 
I Іропозиції-
27.20.7 Про надання дозволу Кримській Ю лії Олегівні 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 діяльност і 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 Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.22.1 Про надання дозволу Піщіді Валентині Ю ріївні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,7000 га, за рахунок 
земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Чигиринська, 24, село Ясинове 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-



27.22.2 Про надання дозволу Бірцю Станіславу Сергійовичу 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: село Ясинове Олександрівської 
селищної ради К р о п и в н и ц ь к о г о  району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.22.3 Про надання дозволу Хмеленку Сергію Ю рійовичу 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 угід дя, які систематично використовуються 
для, випасання худоби, здійснення заходів щодо охорони родючості грунтів 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 Омельгород Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.22.4 Про надання дозволу Ш евелєвій Зої Михайлівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,6200 га, за рахунок земель 
комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Степова, 7, село Омельгород 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.22.5 Про надання дозволу СХОВ «Агрофірма Ясенівська» на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), невитребуваних часток (паїв) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗ 01.01) в оренду на строк до дня державної реєстрації права власності на такі земельні 
ділянки, орієнтовною площею -  29,8900 га, в тому числі: ріллі площею -  29,8900 га, а саме:
- за  рахунок земель сільськогосподарського призначення (відповідно схеми поділу земель колективної власності колишнього КСП ім. 
Куйбишева) за  межами села М ихайлівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області:
- земельна ділянка №  0449 орієнтовною площею 4,59 га;
- за  рахунок земель сільськогосподарського призначення (відповідно схеми поділу земель колективної власності колишнього КСП Мир) 
за  межами села Ясинове Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області:
- земельна ділянка №  0137 орієнтовною площею 6,67 га;
- земельна ділянка №  0241 орієнтовною площею 5,80 га;
- земельна ділянка №  0125 орієнтовною площею 6,97 га;
- земельна ділянка №  0113 орієнтовною площею 5,86 га.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації- «
Пропозиції-
27.22.6 Про надання дозволу Курятенку Руслану Володимировичу, Маринич Наталії Федорівні, Жданюк Антоніні Іванівні, Прихідько
Любові Насим’янівні, Голинській Надії Василівні, Максимович Ю лії Володимирівні, Колісніченку Андрію Петровичу, Мамалату Дмитру 
Вікторовичу, Раку Ю рію Олексійовичу, Максимовичу Максиму Володимировичу, Прихідьку Миколі Павловичу, Чокалю Володимиру 
Мироновичу, Мартинову Олександру Олександровичу, Гуземі Анні Олександрівні, Харабарі Ользі Василівні, Рак Катерині Олексіївні, 
Зілінській Валентині Миколаївні, Висікан Валентині Володимирівні, Скляру Андрію Даниловичу, Федак Людмилі Олександрівні, Скляр 
Ірині Віталіївні, Горбатенко Лідії Володимирівні, Ж данюк Оксані Йосипівні на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок в оренду для сінокосіння і випасання худоби (код згідно КВЦПЗ 01.08), орієнтовними площами 2,0000 га, в тому
числі: по 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 грунтів та заборони інтенсивної 
сільськогосподарської діяльності при обробітку сільськогосподарських угідь пасовища, зокрема, заборона їх розорювання) та  сіножаті 
(код угідь згідно з Класифікацією видів земельних угідь 002.01 підгрупа включає сільськогосподарські угіддя, які систематично 
використовуються для сінокосіння, здійснення заходів щодо охорони родючості грунтів та  заборони інтенсивної сільськогосподарської 
діяльності при обробітку сільськогосподарських угідь сіножатей, зокрема, неможливості їх розорювання), за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне користування за межами села Омельгород Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утримапися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.22.7 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 г а -  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
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корисіуніїммм ні адресою: село Китайгород Олександрійської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 
(нідіїоііідіїо до ірпфічпих матеріалів).
Чіі-.і 
І Іроіи- 
Утрималися- 
І'скомсмдіщії- 
I Іроііоініиї-
27,22,8 І Іро ішдшііія дозволу Семенченку Миколі Івановичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
іишснісм. для ведення особистого селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,4000 г а -  в тому числі:
1,4000 ги - ріллі, (код угідь згідно з КВЗУ 001.01), за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне
корис гупання за адресою: село Китайгород Олександрівської селищної ради Кропивницького району За-4
За-З
І Іроти-
Утримилиея-
І ’С К О М С ІІД ІШ ІЇ-

I Іропоіиції-
27.22 і) І Іро надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду для городництва (код 
згідно КНІII ІЗ 01.07) терміном 7 (сім) років (по потребі розширення на поховання), орієнтовною площею 3,0000 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), громадянам:
Крінкій Тетяни Борисівни орієнтовною площею 0,5000 га;
Мошурснку Андрію Михайловичу орієнтовною площею 0,5000 га;
Крінкій Вероніці Миколаївні орієнтовною площею 0,5000 га;
Мошурснку Андрію Андрійовичу орієнтовною площею 0,5000 га;
Кріпкому Миколі Григоровичу орієнтовною площею 0,5000 га;
Мошуренку Іринині Володимирівні орієнтовною площею 0,5000 га.
За-З 
Проти- 
Угрималися- 
Рекомендації- 
I Іропозиції-
29.1 Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки 3520585000:02:000:9001 площею 50,41 га (КВЦПЗ 01.01. Для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва), розташованої за межами села Підлісне Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області, укладених між Олександрійською районною державною адміністрацією та Довженком 
В.М. від 30.12.2008 року №  040837900213, з урахуванням додаткових угод до нього, терміном на 10 (десять) років до 30.12.2038 року.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
30.1 Про внесення змін в рішення тридцять восьмої сесії сьомого скликання Бовтиської сільської ради від 21 жовтня 2021 року №  833 
«Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою щодо надання земельної ділянки в оренду Капкан Сергію 
Вікторовичу» виклавши в новій редакції, а саме:

Надати дозвіл Капкану Сергію Вікторовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для 
городництва (код згідно КВЦПЗ 01.07) орієнтовною площею 0,5000 га, в тому числі: 0,5000 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 Бовтишка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів). 
За-З »

ПРОПОЗИЦІЇ: секретар Олександрівської селищної ради Брайко В.В. надав пропозицію, попередньо повідомляти громадян (заяви яких 
розглядаться) про час та дату проведення земельної комісії, з метою участі заявників в засіданні комісії.

Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

Г олова Ковтун В.О.


