
ПРОТОКОЛ № / г

засідання постійної комісії селищної ради з питань сільського господарства, землекористування, екології та раціонального
використання природних ресурсів

під 09 фудня 2021 року смт Олсксшідріикн

ПРИСУТНІ:

голова постійної комісії: Ковтун В.О. 

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

ЗАПРОШЕНІ:

Безпечний О. І. Олександрівський селищний голова

Скляренко В.І. Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих 

органів Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області

Бабич О.В. Заступник начальник відділу земельних ресурсів та просторовою 

планування Олекандрівської селищної ради Кропивниці,кою 

району Кіровоградської області

Самофал А.О., Тімченко В.М., Депутати Олександрівської селищної ради

Старости сіл

Громадяни відносно яких виносяться проекти рішень 

Махинько Олександр Вікторович

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
І, Розгляд земельних питань та проектів рішень, які будуть внесені на розгляд двадцять третьої 

сесії Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області восьмого скликання.

СЛУХАЛИ:
І Іерелік земельних питань та проектів рішень, які будуть внесені на розгляд двадцять третьої сесії Олександрівської селищної ради 

восьмого скликання - Бабича Олександра Вадимовича - заступника начальника відділу земельних ресурсів та просторового планування 

( )лександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Далі перелік:

І І І Іри припинення користування земельними ділянками, на території Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області,

V hi m iky і добровільною відмовою, нижчезазначеним громадянам (відповідно до графічних матеріалів):

I о і >«' ш і> 11 к п Кіірині Ярославівні земельною ділянкою площею 0,4700 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) та для ведення особистого селянського господарства, за адресою: вулиця Шевченка, 16, село Красносілля;

Ск ніинШ Аліиі Вячеславівні земельною ділянкою площею 0,3000 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

спорул (присадибна ділянка) та для ведення особистого селянського господарства, за адресою: вулиця Партизанська, 29, село Красносілля;

Чіичснну Володимиру Григоровичу земельною ділянкою площею 0,7000 га, для ведення особистого селянського господарства, за адресою: вулиця 

Гімірииіш. село Красносілля;

Тсрешічіко Марії Миколаївні земельною ділянкою площею 0,4200 га, для ведення особистого селянського господарства, за адресою: вулиця Шевченка, 1, 

ссію Криеіюсілли;

• Ічеику Анатолію Миколайовичу (діє за довіреністю від 08.09.2021 року 41АА 0792640 Гречкосій В.І.) земельною ділянкою площею 0,1000 га, для 

кинцгіш і обслуг овування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вулиця Молодіжна , 28, селище 

міською гину Олександрівна;

Гсршіїснко Олександрі Сидорівні земельною ділянкою площею 0,1000 га, для ведення особистого селянського господарства, в межах селища міського 

гину ( Ілексиндрівка;

Лук'инспку Віктору Михайловичу земельною ділянкою площею 0,6000 га, для ведення особистого селянського господарства, за адресою: вулиця 

Шевченки, 2, село Ьондурове;

II Ііімшку Іиину Володимировичу земельною ділянкою площею 0,3700 га, для ведення особистого селянського господарства, за адресою: вулиця Шевченка, 

З,село Бондуронс;

Д иорі Висилю І Ісіровичу земельною ділянкою площею 0,3500 га, для ведення особистого селянського господарства, за адресою: вулиця Щаслива, село 

Красносілка;

Мельник І Інталії Олександрівні земельною ділянкою 0,40 га в межах села Родниківка;

Олійнику Юрію Вікторовичу земельною ділянкою площею 0,3400 га, для ведення особистого селянського господарства, за адресою: вулиця Зарічна, 45, 

село Красносілка;

Винник Галині Савівні земельною ділянкою площею 0,3700 га, для ведення особистого селянського господарства, за адресою: вулиця Шкільна, село 

Красносілка;

Коломігці. Галині Олександрівні земельною ділянкою площею 0,3700 га, для ведення особистого селянського господарства, за адресою: вулиця Конєва, 

19, село Красносілка;

І арбар Марії Савівні земельною ділянкою площею 0,3700 га, для ведення особистого селянського господарства, за адресою: вулиця Григорія Юрченка, 

28, село Красносілка.

За-5 

Проти- 

У грималися- 

Рекомендації-

Пропозиції- —

4.1 Про відмову Скрипнику Віталік^Д£Ксандровичу у наданні дозволу на продаж земельноіиділянки 3520588000|Щ»<300:7504 площею 16,9175 га для 

ведення Товарного сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗ- 01.01).для обслуговування господарських будівель і епоруд, що розташована за
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адресою: пул. І) Котляра, 21, с. Триліси Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області з наступних 

підстав: нідиоиідно до частини 7 статті 118 Земельного кодексу України, 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, а саме, згідно з частиною 7 статті 130 Земельного Кодексу України продаж 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності заборонений.

За-
ІІроти-

Угримапися-

Рекомендації- Вивчити питання щодо відмови Скрипнику В.О. у наданні дозволу на продаж земельної ділянки 3520588000:02:000:7504, 

відповідно до чинного законодавства.

Пропозиції-

4.2 Про відмову Скрипнику Віталію Олександровичу у наданні дозволу на продаж земельної ділянки 3520588000:51:000:0032 площею 2,0809 га для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗ- 01.01) для обслуговування господарських будівель і споруд, що розташована за 

адресою: вул. В. Шаповала, 50, с. Триліси Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області з наступних підстав: 

відповідно до частини 7 статті 118 Земельного кодексу України, 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, а саме, згідно з частиною 7 статті 130 Земельного Кодексу України продаж 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності заборонений.

За-

Проти-

Утрималися-

Рекомендації- Вивчити питання щодо відмови Скрипнику В.О. у наданні дозволу на продаж земельної ділянки 3520588000:51:000:0032,

відповідно до чинного законодавства

Пропозиції-

5.1 Про відмову Скічку Олегу Стапановичу у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

сінокосіння і випасання худоби (код КВЦПЗ 01.08), орієнтовною площею 0,5000 га, за рахунок земель комунальної власності в межах села Красносілля н!г 

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: невідповідність місця розташування об'єкта до генерального плану селища міського типу Олександрівна: а саме, земельна ділянка належить до зони 

розміщення об’єктів 4 - класу санітарної класифікації- К С -4.

За-5

Проти-

Утримапися-

Рекомендації-

Пропозиції-

5.2 Про відмову Чернецькому Вячеславу Анатолійовичу у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за 

адресою: вулиця Лесі Українки, село Красносілля Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області у власність для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, з таких підстав: відповідно вимогам Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», Генерального плану Красносілля, 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 частина 

земельної ділянки належить до зони зелених насаджень в санітарно - захисних зонах С - 6. Разом з тим, відповідно до пункту 4 статті 83 Земельного 

кодексу України землі загального користування населених пунктів (майдани, вулиці, проїзди, шляхи, набережні, пляжі, парки, сквери, бульвари, кладовища, 

місця знешкодження та утилізації відходів тощо) належать до земель комунальної власності, які не можуть передаватись у приватну власність. Таким 

чином, частина ділянки не може відводитись у приватну власність та підлягає виключенню зі складу земель, що плануються до відведення.

За-5 *

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

5.3 Про відмову Закревській Діані Олександрівні у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 3520584000:02:000:9047 за 

межами села Красносілля на території Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних 

матеріалів), 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: рішенням 15 сесії 8 скликання 

Олександрівської селищної ради від 30 липня 2021 року № 1627 надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства Закревській Д.О.

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

5.4 Про відмову Верболоз Ользі Іванівні, Верболозу Володимиру Миколайовичу у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в межах села Красносілля Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області а оренду для городництва 

(код згідно КВЦПЗ 01.07), орієнтовними площами 0,6000 га, з таких підстав: відведення земельної ділянки з видом цільового призначення для 

городництва 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 земельні ділянки відповідно графічних матеріалів з бажаним місцем розташування, знаходяться 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, саідішшіїї.кі 

товариства й городи.

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

5.5 Про відмову Шуліці Наталії Володимирівні, Шуліці Олександру Олександровичу, Шуліці Олександру Олександровичу у наданні дошішін ми 

розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок за межами села Красносілля Олександрівської селищної ради Крогіинпицькоіо 

району Кіровоградської області в оренду для городництва (код згідно КВЦПЗ 01.07), орієнтовними площами 0,6000 га, з таких підстав: відведенії* 

земельних ділянок з видом цільового призначення для городництва не відповідає вимогам Закону України «Про регулювання містобудівної діяльнішії», V 

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 земельні ділянки відповідно графічних матеріалів з бажаним місцем розтаїпуніїїііін, 

знаходяться в межах земельної ділянки, на якій встановлено санітарно-захисну зону в радіусі 300 м навколо кладовища, відповідно до пункту 3.5 І Іпкіпу 

Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» та ДержшінІ 

санітарні правила та норми "Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України" ДСанПіН 2.2.2 02К-1)1) у 

санітарно-захисній зоні не допускається розміщувати житлові будинки, дитячі дошкільні установи, загальноосвітні школи, установи охорони здором я їй 

відпочинку, спортивні споруди, сади, парки, садівницькі товариства й городи.

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

5.6 Про відмову Комісарову Ігорю Олеговичу, Чернобривець Тетяні Анатоліївні, Заіці Юлії Валентинівні, Подорожнякову Станіславу Володимировичу, 

Алєксєєву Максиму Анатолійовичу, Васюрі Олександру Станіславовичу Умрихіній Ярославі Денисівні, Руденку Іллі Ігоровичу, Донченку Ігорю

• колайовичу, Муховській Ользі Ігорівні, Чистовій Вероніці Володимирівні, Олєнченку Роману Івановичу, Петриченко Ользі Сергіївні, Косткж Лині 

ксандрівні, Цупрій Марині Вікторівні у наданні дозволів на розроблення проектів землеусірою щодо відведення земельних ділянок у власність для 

ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), за рахунок земельної ділянки комунальної власності сільськогосподарського 

призначення за межами села Красносілля на території Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до 

графічних матеріалів), орієнтовними площами 2,0000 га, з таких підстав: рішенням 23 сесії 7 скликання Красносільської сільської ради 05 червня 2014 

року № 342 «Про дозвіл на розроблення проекту землеустрою для продажу права оренди на аукціоні», а тому, відповідно до пункту 5 етапі 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-5 

Проти- 

Утрималися- 

Рекомендації- 
Пропозиції-

5.7 Про відмову Седлецькому Андрію Олександровичу 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 земельної ділянки 

комунальної власності сільськогосподарського призначення за межами села Красносілля на території Олександрівської селищної ради Кропивницького 

району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів), з наступних підстав: рішення 23 сесії 7 скликання Красносільської сільської ради 05 

червня 2019 року № 342 «Про дозвіл на розроблення проекту землеустрою для продажу права оренди на аукціоні» 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-5

•  Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

5.8 Про відмову Олефір Анні Юріївні, Ковальовій Аллі Миколаївні, Ковальову Юрію Володимировичу у наданні дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), за рахунок земельної 

ділянки комунальної власності сільськогосподарського призначення за межами села Красносілля на території Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів), орієнтовними площами 2,0000 га, з таких підстав: рішенням 23 

сесії 7 скликання Красносільської сільської ради 05 червня 2019 року № 342 «Про дозвіл на розроблення проекту землеустрою для продажу права оренди 

на аукціоні», 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-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

5.9 Про відмову Кравченко Катерині Віталіївні 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 земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, за межами села Красносілля на території Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 

області (відповідно до графічних матеріалів), 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 сьомої статті 118 Земельного кодексу України, а саме: земельна 

ділянка зазначена заявником у графічних матеріалах перебуває в приватній власності третіх осіб.

За-5
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РСКОМСІІДІІЦІЇ-

I Іроношції-

5.10 І Іро підмову Мушин Лнмі Миколаївні у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистії) селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за межами села Красносілля на території 

Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів), 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 сьомої спиті 118 Земельного кодексу України, а саме: земельна ділянка зазначена заявником у графічних матеріалах частково перебуває в 

приватній власності третіх осіб.

Зн-5 

І Іроги- 

Утримнлися- 

Рекомендації- 

I Іропоіиції-

5.11 Про відмову Ллскссснку Василю Миколайовичу, Алєксєєнко Ніні Василівні, Титаренко Світлані Василівні у наданні дозволів на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), за рахунок 

земельної ділянки комунальної власності сільськогосподарського призначення за межами села Красносілля на території Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів), орієнтовними площами 2,0000 га, з таких підстав: рішенням 23 

сесії 7 скликання Красносільської сільської ради 05 червня 2019 року № 342 «Про дозвіл на розроблення проекту землеустрою для продажу права оренди 

на аукціоні», 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-5 

І Іроги- 

Уірималися- 

Рекомендації- 

І Іропозиції-

5.12 І Іро відмову Мунтян Наталії Станіславівні 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 межами села Красносілля на території 

Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів), 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 сьомої сгаті і 118 Земельного кодексу України, а саме: земельна ділянка зазначена заявником у графічних матеріалах перебуває в різних 

територіальних зонах.

За-5 

І Іроти- 

Утрималися- 

Рекомендацїї- 

Пропозиції-

5.13 І Іро відмову Колесниковій Аміні Олегівні 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 земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, за межами села Красносілля на території Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 

області (відповідно до графічних матеріалів), 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 сьомої статті 118 Земельного кодексу України, а саме: земельна 

ділянка зазначена заявником у графічних матеріалах, однією частиною перебуває в приватній власності третіх осіб, а іншою частиною розміщена 

земельній ділянці яка включена до переліку земельних ділянок, які виставлені на земельні торги, відповідно до рішення 23 сесії 7 скликання 

Красносільської сільської ради 05 червня 2019 року № 342 «Про дозвіл на розроблення проекту землеустрою для продажу права оренди на аукціоні», 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-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

5.14 Про відмову ТОВ «Агроконтракт - Н» у наданні дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), невитребуваної частки (пай) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗ 

01.01), в оренду на земельну ділянку № 0076, орієнтовною площею - 5,3100 га, за рахунок земель сільськогосподарського призначення (відповідно схеми 

поділу земель колективної власності колишнього КСП ім.Свердлова) за межами села Родниківка 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 сьомої статті 118 Земельного кодексу України, а саме: земельна ділянка зазначена заявником 

у графічних матеріалах перебуває в приватній власності третіх осіб.

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

5.15 Про відмову Білоус Світлані Сергіївні у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, для 

ведення особистого селянського господарства. орісіїтЯшою площею 1,6800 га, за рахунок земельної ділянки з кадастїЯБим номером
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3520586000:02:000:0594 (відповідно до графічних матеріалів), за межами села Родниківка на території Олекеандрівської 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-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

5.16 Про відмову Бажан Катерині Василівні у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: вулиця 

Миру, село Родниківка Олекеандрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, з таких підстав: відповідно 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, а саме: відповідно до пункту 4 статті 83 Земельного кодексу України 

землі загального користування населених пунктів (майдани, вулиці, проїзди, шляхи, набережні, пляжі, парки, сквери, бульвари, кладовища, місця 

знешкодження та утилізації відходів тощо) належать до земель комунальної власності, які не можуть передаватись у приватну власність. Таким чином, 

частина ділянки не може відводитись у приватну власність та підлягає виключенню зі складу земель, що плануються до відведення.

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

5.17 Про відмову Скічку Юрію Васильовичу у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для

Шіня особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, розташованої в межах села Нижчі Верещаки 

сандрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, з таких підстав: подані матеріали не відповідають вимогам законів, 

нятих 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-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

5.18 Про відмову Павлову Олександру Олександровичу, Чабаненко Альоні Анатоліївні, Євчику Василю Федоровичу, Павловій - Євчик Юлії 

Володимирівні, Чабаненко Олені Іванівні, Басок Ліані Вікторівні у наданні дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок в оренду для городництва (код КВЦПЗ 01.07), орієнтовними площами по 1,0000 га кожному, в тому числі: 1,0000 - 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, за межами села Поселянівка Олекеандрівської 

селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів), 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 дозволи на розробку проектної документації третім особам.

За-5

•  Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

5.19 Про Вербівській Вірі Степанівні 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 

Нова Осота на території Олекеандрівської 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: Олександрівська селищна рада на даній земельній ділянці ініціює резервування земельної ділянки для розширення 

діючого кладовища за межами села Нова Осота.

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

5.20 Про відмову Кріпкій Вероніці 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 Нова Осота на території Олекеандрівської 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: Олександрівська селищна рада на даній земельній ділянці ініціює резервування земельної 

ділянки для розширення діючого кладовища за межами села Нова Осота.

іа-5 У

Проти- - ,



б

Утрималнсм- 

РсКОМеїІДаПІЇ- 

I ІріІІІОПІПІІ-

5.21 Про відмову Черкас Марині ('ииридоиінні у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистої о селянською господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земельної ділянки за межами села Нова 

Осота на території Олсксапдрівсі.кої селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів), з наступних 

підстав: подані матеріали не відповідають вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених 

пункті» 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 

відповідност і до час і ини сьомої статті 118 Земельного кодексу України, а саме: земельна ділянка зазначена заявником у графічних матеріалах перебуває в 

приватній власності третіх осіб.

За-5 

ІІроіи- 

Утрималися- 

І’екомендації- 

I Іропоіиції-

5.22 Про відмову Стадник Лідії Іванівні 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 земельної ділянки за межами села Нова 

Осота на території Олександрійської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів), 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 час тини сьомої статті 118 Земельного кодексу України, а саме: земельна ділянка зазначена заявником у графічних матеріалах перебуває в 

приватній власності третіх осіб.

За-5

Проти- л
Утрималися- ^

Рекомсндації- 

ГІропозиції-

5.23 Про відмову Шишці Василю Юрійовичу у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для 

городництва (код КВЦПЗ 01.07), орієнтовною площею 13,0000 га, за рахунок земельної ділянки сільськогосподарського призначення (відповідно до 

графічних матеріалів), за межами села Нова Осота 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 дозволи на розробку 

проектної документації третім особам.

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-
Пропозиції-

5.24 Про відмову Шишці Олександру Миколайовичу у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у

власність, для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 0,5000 га, за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

3520587500:02:000:1445 (відповідно до графічних матеріалів), за межами села Нова Осота 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 ділянн^ 

надано дозвіл на розробку проектної документації третім особам. ™

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

5.25 Про відмову Бедааю Віталію Вячеславовичу у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 1,1707 га, за рахунок земельної ділянки за межами села Нова Осота на території 

Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів), 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 бажаній земельній ділянці розміщене нерухоме майно (будівлі) третіх осіб..

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

5.26 Про відмову Купчинському Миколі Миколайовичу 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 о с о б « " * "  -
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За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

5.27 Про відмову Хмарі Ользі Іванівні у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для 

сінокосіння і випасання худоби, орієнтовною площею 1,4000 га, за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 3520581700:02:000:5101 (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: у зв’язку з тим, що відповідно доданих графічних 

матеріалів, зазначена земельна ділянка не перебуває в комунальній власності.

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

5.28 Про відмову Сіряк Тетяні Анатоліївні у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,5000 га, за рахунок земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення, за межами села Польове на території Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до 

графічних матеріалів), 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 сьомої статті 118 Земельного кодексу України, а саме: земельна ділянка зазначена заявником 

щцафічних матеріалах, однією частиною відноситься до земель які не перебувають в комунальній власності, на іншу частину надано дозвіл на розробку 

^^■сгної документації третім особам.

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

5.29 Про відмову Побережній Галині Вікторівні 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 земельної ділянки з кадастровим 

номером 3520585500:02:000:9071 за межами села Миколаївка на території Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 

області (відповідно до графічних матеріалів), 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 сьомої статті 118 Земельного кодексу України, а саме: у Державному 

земельному кадастрі відсутні відомості про земельну ділянку, яка зазначена заявником у заяві та на графічних матеріалах.

За-5

Проти-
Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

5.30 Про відмову Павлюковець Оксані Сергіївні у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 1,7500 га, за рахунок земельйої ділянки (відповідно до графічних матеріалів) за 

межами села Гайове на території Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, з наступних підстав: подані матеріали 

н^ідповідають вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної 

^Иментації, 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-5

Проти-

Утримапися-

Рекомендації-
Пропозиції-

5.31 Про відмову Зеленчук Таїсії Павлівні у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для 

городництва, орієнтовною площею 0,6000 га, в тому числі: 0,6000 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 

(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. Крім того: оскільки городництво передбачає вирощування 

городніх (просапних) культур, овочівництво, що зумовлює ведення інтенсивного сільськогосподарського обробітку, і відповідно суперечить вимогам 

статті 37 Закону України «Про охорону земель», якою встановлено обмеження господарської діяльності та передбачено заходи щодо охорони родючості 

грунтів, зокрема, вирощування певних сільськогосподарських культур, застосування окремих технологій їх вирощування або проведення окремих 

агротехнічних операцій, неможливості проведення інтенсивного сільськогосподарського обробітку, в тому числі: розорювання пасовищ (сіножатей).

За-5

Проти-
Утрималися-

Рекомейдації-

Пропозиції- -



5.32 Про підмову Слободян І’нїсі Анатоліївні у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведений особисті о селянського господарства, орієнтовною площею 0,6000 га, за адресою: вулиця Миру, 36, село Букварка на території 

Олексшідріисі.кої 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 тери торій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку, у відповідності до частини 7 статті 118 Земельного кодексу 

України, и симе. у зв’язку з тим, що відповідно доданих графічних матеріалів, не можливо чітко визначити місце розміщення земельної ділянки.

За-5 

І Іроти- 

Уіримилися- 

Рекомендації- 

I Іропозиції-

5.33 І Іро відмову Черниченку Володимиру Володимировичу у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність дня будівництва і 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 Вісімнадцята, 306, село Несваткове на території Олександрівської 

селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів), 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 ірафічних матеріалів, на зазначеній земельній ділянці розміщені будівлі, які 

не належать заявнику.

За-5 

Проги- 

У ірималися- 

Рекомсндації-

Пропозиції- Л
5.34 Про відмову Пузирей Людмилі Леонідівні у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власністЯ 

ведення особистого селянського господарства (код КНІ II ІЗ 01.03), орієнтовною площею 0,3500 га, за рахунок земель комунальної власності за адресою: 

вулиця Миру, 36, село Букварка на території Олександрійської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних 

матеріалів), 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, на зазначеній земельній ділянці розміщені будівлі, які не належать заявниці.

За-5 

І Іроти- 

Утримапися- 

Рекомендації- 
Пропозиції-

5.35 Про відмову Христенко Вален тині Дмитрівні у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код згідно КВЦПЗ 02.01), орієнтовною 

площею 0,2500 га, в межах села Родниківка 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: відсутність затвердженої містобудівної документації, передбаченої пунктом 3 статті 24 Закону 

України «Про регулювання містобудівної документації», а також неподання заявником документів, які б підвереджували право власності (користування) 

на нерухоме майно. лш
За-5 Ц

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

5.36 Про Кравчуку Руслану Миколайовичу у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код згідно КВЦПЗ 02.01), орієнтовною 

площею 0,2500 га, за адресою: вулиця Сімнадцята, село 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 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: відсутність затвердженої містобудівної документації, 

передбаченої пунктом 3 статті 24 Закону України «Про регулювання містобудівної документації», а також неподання заявником документів, які б 

підвереджували право власності (користування) на нерухоме майно.

За-5

Проти-

Утримапися-

Рекомендації-

Пропозиції-

5.37 Про відмову Демченку Сергію Миколайовичу у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код згідно КВЦПЗ 02.01), орієнтовною 

площею 0,2500 га, за адресою: вулиця Садова, село 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 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^ відсутність затвещкеної містобудівної документації,



9

передбаченої пунктом 3 статті 24 Закону України «Про регулювання містобудівної документації», а також неподання заявником документів, які б 

підвереджували право власності (користування) на нерухоме майно.

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

5.38 Про відмову Саржовській Валентині Кононівні у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код згідно КВЦПЗ 02.01), орієнтовною 

площею 0,2500 га, в межах села Родниківка 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: відсутність затвердженої містобудівної документації, передбаченої пунктом 3 статті 24 Закону 

України «Про регулювання містобудівної документації», а також неподання заявником документів, які б підвереджували право власності (користування) 

на нерухоме майно.

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

5.39 Про відмову Крейтор Ларисі Олексіївні у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,7000 га, за рахунок земель комунальної власності за межами 

села Голикове на території Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів), подані 

матеріали не відповідають вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої

• обудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних 

|иць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку, у відповідності до 

частини сьомої статті 118 Земельного кодексу України, а саме: Олександрівська селищна рада на даній земельній ділянці ініціює резервування земельної 

ділянки для розширення діючого кладовища за межами села Голикове.

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

5.40 Про відмову Гончаренко Ларисі Іванівні у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого сільського господарства, орієнтовною площею 0,1500 га, за рахунок земель комунальної власності в межах селища міського типу 

Олександрівка на території Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів), з 

таких підстав: 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: статтями 118, 121 Земельного кодексу України не передбачено безоплатну 

приватизацію земельних для ведення сільського господарства. Крім того, відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», 

Генерального плану селища міського типу Олександрівка місцезнаходження зазначеної на графічних матеріалах, земельної ділянки не відповідає 

генеральному плану селища міського типу Олександрівка, оскільки земельна ділянка належить до зони земель сільськогосподарських підприємств, 

установ та організацій СВ - 2, що потребує спеціальних погоджень у наданні громадянам земельних ділянок.

За-5

Проти- *

Утрималися-

* Рекомендації- 

Пропозиції-

5.41 Про відмову Довгополому Владиславу Володимировичу у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земель комунальної 

власності в межах селища міського типу Олександрівка на території Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 

(відповідно до графічних матеріалів), з таких підстав: на підставі Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Генерального плану 

селища міського типу Олександрівка, пункту 7 ст. 118 Земельного кодексу України, а саме: невідповідність місця розташування об'єкта до генерального 

плану селища міського типу Олександрівка, земельна ділянка належить до зони земель сільськогосподарських підприємств, установ та організацій СВ - 2, 

що потребує спеціальних погоджень у наданні громадянам земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства.

За-

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції- зняти з розгляду (заявник Довгополий В.В. подав заяву 06 грудня 2021 року № 4660 - про припинення розгляду заяви (від 

06.09.2021 року №3427))

5.42 Про відмову Кітченко Ірині Олександрівні у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,5000 га, за рахунок земель комунальної власності за 

адресою: вулиця Чернишевського, селище міського типу Олександрівка на території Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів), з таких підстав: на підставі Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», 

Генерального плану селища міського типу Олександрівка, пункту 7 ст. 118 Земельного кодексу України, а саме: невідповідність місця розташування 

об'єкта до генерального плану селища міського типу Олександрівка, частина земельної ділянки належить до підзони земель водного фонду (в тому числі 

і ірибережні смуги) Р - 3.1.

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації- —  -

^^їрзпозиції- . — ■ - — - —
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5.43 Про підмову Стояиенку Олександру Віталійовичу у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки н оренду дііи городництва (код КВЦПЗ 01.07), орієнтовною площею 0,6000 га, за рахунок земель комунальної власності в межах селища міського 

типу Олексаіідріикн іш іцрторії Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів), з 

таких підстав: іш підешві Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Генерального плану селища міського типу Олександрівка, пункту 

7 ст. 118 Земельного кодексу України, а саме: невідповідність місця розташування об'єкта до генерального плану селища міського типу Олександрівка, 

земельна ділянки належн і ї, до зони зелених насаджень в санітарно - захисних зонах С - 6.

За-5 
І Іроги- 
У іримшіися- 
Рекомендації- 
I Іропозиції-

5.44 Про відмову Турчин Аішс гнсії Руелііиінні у наданні дозволу 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 0,0900 

га, за рахунок земель комунальної власності за адресою : вулиця Чкалова, селище міського типу Олександрівка на території Олександрівської селищної 

ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів), 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 писслених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку, у відповідності до частини 7 статті 118 Земельного 

кодексу У країни, а сіімс, у зв'язку з тим, що відповідно до графічних матеріалів, на зазначеній ділянці розміщені будівлі, які не належать заявниці.

За-5 
І Іроги- 
Уірималися- 
Рекомендіщії- 
I Іропозиції-

5.45 Про відмову Мандіюку Сергію Сергійовичу, Петренку Едуарду Івановичу, Атамасю Олександру Васильовичу, Атамась Інні Валеріївні, Атамась 

Марині Степанівні у шипінні дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду для сінокосіння і випасаннй 

худоби (код КИЦІ ІЗ 01.08), орієнтовними площами 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 селища міського типу 

Олександрівка 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-5 

І Іро'і и- 

Уірималися- 

І’екомсндацїі- 

I Іропозиції-

5 46 І Іро відмову Кравців Євгенії Миколаївні у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, для 

ведения особистого селянського господарства, орієнтовною площею 1,5282 га, за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

.1520586000:54:000:0012 на території Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, за межами села Могилів Курінь, з 

иасіуппих 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 

іідміиісіратинно-тсриторіапьних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому 

законом порядку, у відповідності до частини 7 статті 118 Земельного кодексу України, а саме, у зв’язку з тим, що відповідно доданих графічних 

матеріалів, зазначена земельна ділянка не перебуває в комунальній власності.

За-5 ,

І Іроти- 

Угрималися-

Рекомендації- я

Пропозиції- ^

5 47 І Іро відмову Левченку Петру Андрійовичу у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 1,5282 га, за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

.1520586000:54:000:0012 на території Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, за межами села Могилів Курінь, з 

ішоїупних 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-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

5.48 Про відмову Олефіренко Наталії Анатоліївні у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 0,9198 га, за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

3520586000:02:000:0575 на території Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, за межами села Родниківка, 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-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-



Пропозиції-

5.49 Про відмову Молчан Марині Анатоліївні 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 

3520586000:02:000:0575 на території Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, за межами села Родниківка, 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-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-
Пропозиції-

5.50 Про відмову Гладьку Володимиру Максимовичу 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 

3520586000:51:000:0158 на території Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, за межами села Родниківка, 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-5

Проти-

Утрималися-

§ Рекомендації- 

I Пропозиції-

I Іро відмову Дігтярьову Сергію Васильовичу у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,6975 га, за рахунок земельної ділянки з кадастровим 

номером 3520586000:02:000:0576 на території Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, за межами села Липівка, 

і 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-5

Проти-

Утримагшся-

Рекомендації-

Пропозиції-

5.52 Про відмову Катеренюк Наталії Олександрівні та Катеренюку Юрію Анатолійовичу у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства, кожному орієнтовною площею по 2,0000 га, за рахунок 

земельної ділянки з кадастровим номером 3520581700:02:000:0649 на території Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 

області, за межами села Веселе, 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-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

5.53 Про відмову Цимбал Тетяні Михайлівні 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 

3520587500:02:000:1393 на території Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, за межами села Нова Осота, 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-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

5.54 Про відмову Поліщук Оксані Миколаївні у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва (код КВЦПЗ 01.05), орієнтовною площею 0,1200 га, за адресою: вулиця Центральна, село Бандурове на території 

Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, 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 Україниз 

наступних підстав: місце розташування земельної ділянки, зазначеної заявником у поданих графічних матеріалах, не відповідає вимогам Закону України 

«Про регулювання_містобудівної діяльності», п. 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 оЗладпуванця і утримання кладовищ в
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шіссіісниі пун*їй* Ук|іМНИи Ді миІІІІІ } ! ІІ.'К и сими: у санітарно-захисній зоні (зона в радіусі 300 м навколо кладовища) не допускається 

рптміїїіувиїн *111 ніікі (Читки шііичі ііонікі иі.мі ус ііімоііи, загальноосвітні школи, установи охорони здоров'я та відпочинку, спортивні споруди, сади, 

нирни. І'ШІІИІІІШМІІ ІІІНН|ІМІ ИИІ II МІ|ННІИ 

їй 1 
І Ір іи н  

УірИМИНІІІН 

І ’ і іМ ІМ ІЧ ІШ ІІІ І І  

І Ір И ІІІІШ Ц ІІ

5 При иілмпиу Міі|ічічі*у ( >|)іііо < Інекіліпдроиичу у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

илисиїси. дни мыммнм ікчіОініпіо селимського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земельної ділянки з 

кидисірошім номером ИЛІ'Н И00 0,’ 000:0636, іа межами села Бандурове на території Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіроиоі |шдіт.мі1 оОніні І. миліші мнісріїїли не нідмовідають вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів 

шісслсшіч пуншів їй іііішіі мІішОудІїшої документації, схем землеустрою і техніко-економічних обгрунтувань використання та охорони земель 

алміїїісірпііінно іі'ріпиріїїііини одиниць. проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому 

шконом порядку, у нілипнілноіи дп чистими 7 статті 118 Земельного кодексу України, а саме: рішенням сесії Олександрівської селищної ради від 31 

грниііи ?().’ І року Мі 7'Н «і Ірії ніг кінченім переліку земельних ділянок комунальної власності, право оренди яких виставляється на земельні торги» дана 

ісмслі.іш ділиини икжочеин дп переліку земельних ділянок для продажу права оренди на неї на земельних торгах.

Іи-1 

І Ірині.

Уіримшіиси- 

І’скнмсшшції- 

I ІроміїшіиІ-
5.56 Про підмішу ЛрпохоніІІ Ншіерії Володимирівні у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

илііснісгі. дли ііслснни особистою селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земельної ділянки 

комунальної пласкості сільськогосподарського призначення за межами села Красносілля на території Олександрівської селищної ради Кропивницького 

району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів), подані матеріали не відповідають вимогам законів, прийнятих відповідно до н и ^ ^  

иорміїшішо-ириііопих актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічниі^^ 

обгруїиуішнь ви кориснії і ми та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених 

пунктів, ііітпсрджспих у встановленому законом порядку, у відповідності до частини 7 статті 118 Земельного кодексу України, з наступних підстав: 

частково земельна ділянка, що зазначена заявником у поданих графічних матеріалах, відноситься до земельних ділянок які включені в перелік для 

продажу права оренди па неї на земельних торгах.

Ча-5 

І Іроги-

УфИМШІИСЯ-

Рекомеидації- 

I Іропозиції-

5.57 І Іро відмову Лаіуреико Світлані Василівні 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 земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, за межами села Родниківка на території Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 

області (відповідно до графічних матеріалів), 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 

обірунгувань 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 надано дозвіл на розробку проектної документації третім особам.

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

5.58 Про відмову Федорову Павлу Геннадійовичу у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в орендЩ ^ 

для городництва, орієнтовною площею 0,6000 га, в тому числі: 0,6000 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 (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.

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

5.59 Про відмову Майбороді Станіславу Дмитровичу у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ 01.02), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 3520583500:02:000:9083, за 

межами села Бандурове 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 сьомої статті 118 Земельного кодексу України, а саме: не відповідає вимогам частини 1 статті 134 Земельного кодексу України.

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

- ^Нрогюзиції-  ̂ ~ -
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5.60 Про відмову Лисенку Анатолію Івановичу, Сергієнко Любові Володимирівні, Козлову Євгену Олександровичу, Стадник Лідії 

Іванівні, Жосан Сергію Миколайовичу, Шульзі Сергію Володимировичу, Заваді Дмитру Володимировичу, Вітру В ’ячеславу Володимировичу, 

Чнмошнікову Олександру Володимировичу, Вітер Юлії В ’ячеславівну у наданні дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), кожному орієнтовними площами 2,0000 га, в тому числі: 2,0000

- гн 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 

пласкість 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-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

5.61 Про відмову Юрчук Валентині Никифорівні 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 земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, за межами села Розумівка на території Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 

області (відповідно до графічних матеріалів), 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 сьомої стати 118 Земельного кодексу України, а саме: на бажану 

земельну ділянку надано дозвіл на розробку проектної документації третім особам.

За-5

Проти-

•  Утрималися-

Рекомендації- 

Пропозиції-

5.62 Про відмову Бурячок Тетяні Василівні, Дудко Марії Борисівні, Бурячку Олександру Юрійовичу, Дудко Олександру Васильовичу у наданні дозволу 

па розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, для ведення фермерського господарства, за рахунок земельної 

ділянки з кадастровим номером 3520586000:02:000:9041 на території Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, за 

межами села Мар'янівка, 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-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

5.63 Про відмову Білошапці Катерині Володимирівні у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,8500 га, за рахунок земель комунальної власності 

за межами села Бірки на території Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів), 

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, пункту 7 ст. 118 Земельного кодексу України, а саме: земельна ділянка, зазначена 

зі̂ н ік о м  у поданих графічних матеріалах не відносяться до земель сільськогосподарського призначення.

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

5.64 Про відмову Андрущенку Сергію Анатолійовичу у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код згідно КВЦПЗ 02.01), 

орієнтовною площею 0,2500 га, за адресою: вулиця Зарічна, 26, село Красносілка 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, зважаючи на вимоги статті 24 Закону 

України «Про регулювання містобудівної документації» передбачено; у разі відсутності принаймні одного із таких видів містобудівної документації на 

місцевому рівні - комплексний план, складовою частиною якого є план зонування території; генеральний план населеного пункту, складовою якого є план 

зонування території; детальний план території, передача (надання) земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи 

користування фізичним або юридичним особам для містобудівних потреб забороняється.

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

5.65 Про відмову Залевському Василю Яковичу у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код згідно КВЦПЗ 02.01), орієнтовною 

площею 0,2000 га, за адресою: вулиця Центральна, 16, село Бандурове Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області з 

наступних підстав: подані матеріали не відповідають вимогамзаконів, прийнятих-відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних. планів - 

населених пунктів та іншрї містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обгрунтувань використання та охорони земель
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адмініеіріітивно-ісриіорішії.іінх одиниць. проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у 

нетниоіілеііому законом морилку, у відповідності д о  частини 7 статті 118 Земельного кодексу України, а саме, зважаючи на вимоги статті 24 Закону 

України ((Про реї уліовипіім містобудівної документації» передбачено; у разі відсутності принаймні одного із таких видів містобудівної документації на 

місцевому рійні - комплексний плин, складовою частиною якого є план зонування території; генеральний план населеного пункту, складовою якого є план 

зонування іериіорії; детальний плин іериіори, передача (надання) земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи 

користування фі іичиим «По юридичним особам для містобудівних потреб забороняється.

Чи-5 

І Іроти- 

У гримилисн- 

Рекомсндпції- 

I Іроиоіиції-

5.66 І Іро відмову Чнслшісьному Іишіу Анатолійовичу у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

дня будінництіш ги обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код згідно КВЦПЗ 02.01), орієнтовною 

площею 0,2500 пі. ні адресою: вулиця Анатолія Дейнека, 17, село Красносілка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 

області і ннсіушшх підспів: моди мі матеріали не відповідають вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних 

планів населених нуикіін ні іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обгрунтувань використання та охорони земель 

адмінісїріїтивно-іериїоріїїлі.ііих 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, зважаючи на вимоги статті 24 Закону України «Про 

регулювання містобудівної документації» передбачено; у разі відсутності принаймні одного із таких видів містобудівної документації на місцевому рівні - 

комплексний плин, склидовоіо чистиною якого є план зонування території; генеральний план населеного пункту, складовою якого є план зонування 

ісрніорії; детальний плин ісриіорії, передача (надання) земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування 

фізичним ибо юридичним особіїм для містобудівних потреб забороняється.

Чи-5 

І Ірош- 

Утримшіиеи-

РСКОМСІІДІІЦІЇ-

I Іроиоіиції-

5.67 І Іро відмову Чадорожіи.ому Сергію Петровичу у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

для городниці ви. орії н говпою площею 0,6542 га, за рахунок земельної ділянки 3520580500:02:000:9034 за межами села Бовтишка на території 

Олександрійської 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 іериюрій шіселених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку, у відповідності до частини 7 статті 118 Земельного кодексу 

України. її симе. у зв'язку і тим, що відповідно доданих графічних матеріалів, зазначена земельна ділянка не перебуває в комунальній власності.

Чп-5 
1 Іро ІII- 

У іримилися- 

І'скомсндації- 

ІІрононіції-

5 68 Про відмову Крейтор Інні Іванівні 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 Голикове 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 

чиєї ини 7 спиті 118 Земельного кодексу України, а саме: на бажану земельну ділянку надано дозвіл н| розробку проектної документації третім особам. 

Ча-5

І Іроти- м
Утрималися- Я

І’екомендації- 

I Іропозиції-

5 69 Про відмову Марфулі Володимиру Миколайовичу 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 

4520583000:02:000:9029 на території Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, за межами села Стримівка, з 

шісгуїших 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-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

5.70 Про відмову Кочегіну Денису Олександровичу, Висоцькому Олександру Михайловичу, Кочегіній Тетяні Вікторівні, Кочегіній Любові Іванівні у 

наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, для ведення фермерського господарства, за рахунок 

земельної ділянки з кадастровим номером 3520586000:02:000:9029 на території Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 

області, за межами села Родниківка, 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-5
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Рекомендації-

Пропозиції-

5.71 Про відмову Свириденку Василю Олександровичу, Лементарьову Сергію Володимировичу, Донченко Наталії Олександрівні, Гопці Ользі Вікторівні, 

Донченко Галині Петрівні, Лобунько Світлані Іванівні, Лементарьовій Тетяні Петрівні, Свириденко Ірині Григорівні, Шульзі Миколі Федоровичу, 

Хоменку Владиславу Володимировичу, Гопці Віктору Васильовичу, Хоменко Катерині Василівні, Петровенко Карині Ігорівні, Гопці Ірині Олександрівні, 

Лементарьової Вірі Петрівні, Гопці Людмилі Олександрівні, Гопці Сергію Васильовичу, Дзюбі Віталію Миколайовичу, Донченку Олександру 

Григоровичу, Шульзі Галині Миколаївні, Кльоз Тетяні Василівні, Молодченку Миколі Петровичу, Кльозу Михайлу Романовичу, Кльозу Володимиру 

Славоміровичу у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, для ведення фермерського 

господарства, за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 3520586000:02:000:9027 на території Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району Кіровоградської області, за межами села Родниківка, 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 

іехніко-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-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-
Пропозиції-

6.1 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Лєщику Віталію Миколайовичу земельну ділянку (кадастровий номер 

3520584500:52:000:0058), площею 0,3700 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 0,3700 га - 

рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: 

вулиця Садова, 13, село Григорівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Олсксандрівська с/р 09.06.2021 № 920 

За-5

•  Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

6.2 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Черкес Тамарі Григорівні земельну ділянку (кадастровий номер 

3520585000:51:000:0549), площею 0,5100 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 0,5100 га - 

рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: 

вулиця Шевченка, 26, село Підлісне Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Олександрівська с/р 30.06.2021 № 1228 
За-5 

Проти- 

Утрималися- 

Рекомендації- 

Пропозиції-

6.3 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Буковській Надії Семенівні земельну ділянку (кадастровий номер 

3520585000:51:000:0545), площею 0,3762 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 0,3762 га- 

рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: 

вулиця Шевченка, 32, село Підлісне Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Олександрівська с/р 30.06.2021 № 1229 
За-5 

Проти- 

Утрималися- 

Рекомендації-

* Пропозиції-

ро затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Кондратенко Наталії Олександрівні земельну ділянку (кадастровий номер 

85000:51:000:0547), площею 0,8900 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 0,8900 га - 

рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: 

вулиця Вишнева, 43, село Підлісне Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Олександрівська с/р 30.06.2021 № 1226 

За-5 

Проти- 

Утрималися- 

Рекомендації- 

Пропозиції-

6.5 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Чередник Олені Миколаївні земельну ділянку (кадастровий номер 

3520583500:51:000:0094), 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 за адресою: 

вулиця Григорія Юрченка, 23, село Красносілка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Олсксандрівська с/р 09.06.2021 № 950 

За-5 

Проти- 

Утрималися- 

Рекомендації- 

Пропозиції-

6 6 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Загородньому Дмитру Тимофійовичу земельну ділянку (кадастровий 

номер 3520583500:51:000:0090), площею 0,6200 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 0,6200 

і п рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: 

вулиця Дмитра Коломійця, 85, село Красносілка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Олсксандрівська с/р 09.06.2021 № 926 
За-5

Проти-. ^  ' . '



V І|ІММ<|ІІМІ И

І'«коміміДИІіІІ 
І Ірино шин

6 7 І Ірії шімерджіїїіии npofH іу WMiivvi'ipoui ні передачу безоплатно у власність Чабану Олександру Семеновичу земельну ділянку (кадастровий помер 

352058 КИЮ VI11011 (КІЛ), и ні iiiu'ii і 0,7000 in, для ііедеінія особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 0,7000 га - 

рілля, ш рахунок №Мічн., ипмуіійііміоі мшсііості сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: 

вулиця Чилі ііімчіш, 1. U’iiii І іриміикн ( Іііекснндріиської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Олгкішілріигі.ий г/р ,ИІ,І№,1ІШ М  I2.IJ 

Чи-5 
ІІроиі 
У І рими ПІК И 
ІЧ'КОМСН/ШІІІІ 

ІІрОІНІІІІІІІІ-
6.К Про шіпсрджічіни просту землеустрою та передачу безоплатно у власність Сусловій Олені Іванівні земельну ділянку (кадастровий номер 

.152058.1000 VI 000 00,41, мношсіо І >105 та, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 1,5405 га - 

рілля, ні рихуіюк іемоиі., комуііиііііііо) власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: 

вулиця Чилі ііінчни, се по < ‘ іриміикн ( (лсксшідрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

О жкгйііл|)іін'і.кй с/р 119.06.2021 Мі ‘>54 

Чи-5 

І Іро і и

У ірііміілнсм-

1‘СКОМЄПДІІЦІІ- 
І Іропи ІИЦІІ-

6.9 Про іііиісрджсшіи проскіу землеустрою та передачу безоплатно у власність Пайковій Людмилі Анатоліївні земельну ділянку (кадастровий номер

3520588000:55:0000048). площею 1,6000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 1,6000 га- 

рілля. ні рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування в межах с е л а ^  

( )мслі.і ород ( ІлекснидріиськоІ селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. W

Ясиііііісі.кн г/|> 17.09.2020 М  444

Чи-5 
ІІроіи-

V ІрИМІІЛІІСЯ-

Рекомендипії- 

I ІроноіиціІ-

6.10 Про шпісрджсшія ироскгу землеустрою та передачу безоплатно у власність Кузик Галині Григорівні земельну ділянку (кадастровий номер 

3520587500:54:000:00.! І). площею 0,5000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 0,5000 га - 

рілля, ні рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: 

вулиця І (ептрнлмш, 47. село І Іоселянівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Ож'ксмнлрінсі.кн і'/р J0.06.2021 № 1165 

Чи-5 

І Іроти- 

Утримшіися- 

І’екомспдііції- 

I Іропоіиції-

6.11 І Іро затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Голинській Ользі Степанівні земельну ділянку (кадастровий номер 

3520585500:51 :()()0:0219), площею 0,5013 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 0,5013 га - 

рілля, їй рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: 

вулиця І апірінн, село І’о іумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Ож'кгншіріпп.кн с/р 30.06.2021 №  1188

І Іроти- ЩШш
Уірималися- 

І’скомсіїдації- 

I Іронозиції-

6.12 І Іро іигверджсння проекгу землеустрою та передачу безоплатно у власність Загурській Єлизаветі Сергіївні земельну ділянку (кадастровий номер 

3520586000:02:000:0612), площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 2,0000 га - 

шіеоншца, іа рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: 

вулиця Чалі іпична, село С гримівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Олександрійська с/р 30.07.2021 №  1577 

Ча-5 

І Іроти- 

Утрималися- 

Рекомендації- 

Пропозиції-

6.13 І Іро зат вердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Повельку Кузьмі Івановичу земельну ділянку (кадастровий номер 

3520587500:52:000:0032), 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 Вишнева, село Іванівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Сгароосотська с/р 14.05.2019 №  633 
За-5 

1 Іроти- 

Утрималися- 

Рекомендації- 

Пропозиції-

6.14 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Повелько Тетяні Андріївні земельну ділянку (кадастровий номер 

3520587500:52:000:0031); площею 0,3000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 0,3000 га - 

рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподаїмьиего призначення, не наданих у власність або постійне користування ш и їк сою : 

"вулиця Вишнева, 14, село Іванівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.



ТУ

Олександрівська с/р 09.06.2021 № 915

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

6.15 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Сугак Жанні Миколаївні земельну ділянку (кадастровий номер 

3520582500:52:011:0009), площею 0,9064 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 0,9064 га - 

рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: 

вулиця Степова, село Кримки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Голиківська с/р 20.11.2019 JV» 364 

За-5 

Проти- 

Утрималися- 

Рекомендації- 

Пропозиції-

6.16 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Підлубній Валентині Миколаївні земельну ділянку (кадастровий номер 

3520583500:51:000:0089), площею 0,9000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 0,9000 га - 

рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: 

вулиця Григорія Юрченка, 31, село Красносілка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Олександрівська с/р 02.04.2021 № 524

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

й в^П ро затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Ламанову Анатолію Миколайовичу земельну ділянку (кадастровий 

іЩ К  3520581500:51:000:0109), площею 0,4189 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 0,4189 

і а - рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: 

вулиця Миру, 61, село Букварка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Ііукварська с/р 19.06.2020 № 482 
За-5 

Проти- 

Утрималися- 

Рекомендації- 

Пропозиції-

6.18 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Терону Леоніду Григоровичу земельну ділянку (кадастровий номер 

3520581500:51:000:0107), площею 0,3583 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 0,3583 га - 

рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: 

вулиця Миру, 24, село Букварка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Олександрівська с/р 09.06.2021 № 923 

За-5 

Проти- 

Утрималися- 

Рекомендації- 

Пропозиції-

6.19 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Лалак Валентині Миколаївні земельну ділянку (кадастровий номер 

3520581500:51:000:0106), площею 0,2443 га, для ведення особистого селянського господарства (код КбЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 0,2443 га - 

рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: 

н^А ія  Миру, 10, село Букварка Олександрівської селищної рада Кропивницького району Кіровоградської області..

І^Итареька с/р 13 03.2020 № 417 

За-5 

Проти- 

Утрималися- 

Рекомендації- 

Пропозиції-

6.20 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Поліщуку Петру Михайловичу земельну ділянку (кадастровий номер 

3520585500:51:000:0212), площею 0,5514 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 0,5514 га - 

рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: 

вулиця Чкалова, село Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Розумівська с/р 13.10.2021 № 550 
За-5 

Проти- 

Утрималися- 

Рекомендації- 

Пропозиції-

6.21 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Лозіцькому В ’ячеславу Васильовичу земельну ділянку (кадастровий 

номер 3520584700:51:000:0197), площею 0,8347 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 0,8347 

га - рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: 

вулиця Шкільна, 8, село Несваткове Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Несватківська с/р 22.02.2019 № 176 

За-5 

Проти- 

Утрималися-

Рекомендації- . —

ПреПОЗИЦІЇ- . _ •



6 22 llpn шпн'рнипчжя npiwmv H'M'U'Vi I|)oti> h i  передачу безоплатно Ковальчуку Олександру Анатолійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 

.И2().Ш(ИШ 'І  НІНІ IIMJ.M інншнп II,'0110 ні. тій ііедення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 0,5000 га - 

ріллм, ш рйхушш і#м»ніі. шімуніиміиі и ін іє м * н 11 сі 'м.сі.кої осмодарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: село 

І’іідіііікінкй I І№йиіиіірНні.інН ичінініні |шлн Кромииііицького району Кіровоградської області.

Олгкі'йм/і|іімгі.иіі і /p .10,06,10] І М ІПЯ 

їй 1 
Мри їм
V іриміїннгн 
ІЧ'мімічиїтні 
І Ірінкмимії

6 21 При ійіи«рл*унни нрі««кіу ісмнсусірою пі передачу безоплатно у власність Коломійцю Роману Сергійовичу земельну ділянку (кадастровий номер

352058ИІ00 1| (111(1 (ІМІ І, її....німі 1,60(10 їй. для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 1,6000 га -

піісошиіій, їй рикуиок «мені., иіімуіінііі.ної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: 

село Імініори/і ( І'іічиїїтфіиіі.киї іеиміімюї рііди Кроиивницького району Кіровоградської області.

О.ігк'їмішріїїгі.кіі г/р .10.06.2(121 ,Nk 1210 

'ІИ-1 
Проїм- 

Уіримйлтн- 

І'скомгншіМ-

ІІроіІОІІШІІ-

6,2*1 Про іпііісрлмснни проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Заярнюк Ганні Олексіївні земельну ділянку (кадастровий номер 

.1520585 МИ); 51 (100 0211), площею 0„1193 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 0,3193 га - 

рілля, ні рахунок wmc.hi>, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: 

вулиця Чкіілони, село І’оіуміикії ( (лекеандрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

І’оіуміисі.ки е/р I J.10.2020 JVk 51З

Ш к
ІІроіи- ЩЯг
У іріімнлиея- 

І’скомсндіїції- 

I Іромоіиції-

6.25 Про іапісрджения проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Брюховецькому Степану Івановичу земельну ділянку (кадастровий 

номер .І520587500:52:000;0(М4), площею 1,4520 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 1,4520 

пі рілля, ні рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за межами 

села Іпаніїїка ( )лекеандріисі.кої селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

( і нршісоїсі.кй с/p 08.10.2020 Лї 1029 
Чи-5 
І Іро ІII- 

Утрнміїлися- 

1‘екоменлації- 

I Іроноіиції-

6.26 1 Іро штисрджсппя мроекіу землеустрою та передачу безоплатно у власність Деліцою Анатолію Георгійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 

35205X3000:51 :<)<)():()156), площею 0,9469 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 0,4012 га - 

рілля ти 0,5457 га - пасовища, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне 

корис іунаїшя за адресою: село Івангород Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Інніпородськн с/р 18.09.2020 JVi 335 

ііі-5
1 Іроти- «

У трималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

6.27 І Іро штнердження нроек іу землеустрою та передачу безоплатно у власність Крамару Олександру Васильовичу земельну ділянку (кадастровий номер 

3520583500:51:0()0:0069), площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 0,8680 га - 

пасовища та 1,1320 га - землі під сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами, за рахунок земель, комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: вулиця Зарічна, село Красносілка Олександрівської 

селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Крисносілкінська с/р 05.11.2020 № 558 

За-5 

І Іроти- 

У ірималися- 

Рекомендації- 

Пропозиції-

6.28 Про затвердження мроекіу землеустрою та передачу безоплатно у власність Голинському Івану Володимировичу земельну ділянку (кадастровий 

номер 3520582500:52:004:0009), площею 0,3700 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 0,3700 

га - рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: 

вулиця Шевченка, 16, село Кримки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Олександрівська с/р 30.06.2021 № 1224 

За-5 

Проти- 

Утрималися- 

Рекомендації- 

Пропозиції-

6.29 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Заславській Юлії Іванівні земельну ділянку (кадастровий номер 

3520583500:51:000:0087), площею 0,8375 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 0,8375 га - 

рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою:

вулиця Григорія Юрченка, 13, село Красносілка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області'' __

Красносі.ік'івДИґс/р 05.11.2020 Ла 570 « 1»%.



За-5

Проти-

Утрималнся-

Рекомендації-

Пропозиції-

6.30 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Кузьменко Любові Михайлівні земельну ділянку (кадастровий номер 

3520583000:54:001:0007), 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 за адресою: 

вулиця Зелений гай, 9, село Стримівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Олександрівська с/р 09.06.2021 № 957 

За-5 

Проти- 

Утрималися- 

Рекомендації- 

Пропозиції-

6.31 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Будяк Наталії Григорівні земельну ділянку (кадастровий номер 

3520586500:51:000:0093), 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 адресою: 

вулиця Миру, село Соснівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Олександрівська с/р 09.06.2021 № 953 

За-5 

Проти- 

Утрималися- 

Рекомендації- 

Пропозиції-

6.32 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Гунько Любові Павлівні земельну ділянку (кадастровий номер

* 80300:51:000:0381), площею 0,2500 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 0,2500 га - 

за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: 

вулиця Шевченка, 65, село Бірки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Олександрівська с/р 09.06.2021 № 934 
За-5 

Проти- 

Утрималися- 

Рекомендації- 

Пропозиції-

6.33 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Родній Галині Миколаївні земельну ділянку (кадастровий номер 

3520583000:54:000:0024), 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 адресою: 

вулиця Шкільна село Стримівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Олександрівська с/р 09.06.2021 № 974 

За-5 

Проти- 

Утрималися- 

Рекомендації- 

Пропозиції-

6.34 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Крохмальову Миколі Володимировичу земельну ділянку (кадастровий 

номер 3520583500:51:000:0091), площею 0,3300 га, для ведення особистого селянського господарства феод КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 0,3300 

га - рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: 

вулиця Григорія Юрченка, 35, село Красносілка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 

й^Ьсандрівська с/р 09.06.2021 № 925

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

6.35 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Кивгилі Володимиру Владиславовичу земельну ділянку (кадастровий 

номер 3520583500:02:000:5216), площею 1,5329 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 1,5329 

га - пасовища, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 

межами села Красносілка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Олександрівська с/р 30.07.2021 № 1593 

За-5 

Проти- 

Утрималися- 

Рекомендації- 

Пропозиції-

6.36 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Бондар Тамарі Володимирівні земельну ділянку (кадастровий номер 

3520581700:02:000:5184), площею 1,3759 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 1,3759 га - 

рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за межами села 

І айове Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Наказ ГУ 20.08.2020 № 11-11215/14-20-СГ 

За-5 

Проти- 

Утрималися- 

Рекомендації-

Прополиції- .

6.37 Про затвердження проекту землеустрою та передачу бющдртно у власність Шмарку Анатолію Михайловичу земельну ділянку (ка^ацдцвий номер 

3520587500:53:000:0153), площеїо 0,3709 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 0,3709-га -



рілля, їй ричунок И'Мі'Лі., комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 

адресом HVilllilN І орькінп, І,', січні І Іони < )со і а ( Хлександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Ожк('ин;фІм і.ки (•/)• J0.07.202l Nk 1544 

ІіИ 

І Ірині

V ірмманікн 

І'гкомсшіацІІ

І ІріІІІІМИІІІІ

і’о іі линули колск мінну пінну (Мі КІМ п ід  і 8.08.2021 року) від жителів села Нова Осота про непогодження у затвердженні проекту землеустрою Шмарку 

Л.І, и іи'яіку і інм. пін не Пуде прої іду до земельних ділянок якими вони користуються для городництва. Разом з тим, заслухали виступ Шмарка Анатолія 

МихиІІлоничи. про шінерджешія нроскіу землеустрою та передачу безоплатно у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського 

іоснодирсіип пі ндресою ну лиця І орького, 32, село Нова Осота, мотивуючи тим що заїзду який існує сьогодні досить для проходу та проїзду громадянам 

до їхніх ділянок

6 .IX Про шінерляїеини нроскіу іемлеусгрою та передачу безоплатно у власність Бабич Олені Миколаївні земельну ділянку (кадастровий номер 

352058010(1 М 000 О.ІНЛ). площею 1,6798 та, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 0,9672 га - 

рілля ні (1,71,!(і пі ■ сіножіш ні рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне 

корме гуїмнии ш межими сели Ііірки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

О.ігксиїїлрінсі.ки с/р 09.06.2021 № ‘>32 

Іп-5

І Іро ІII-

У ірішилнся-

І’СКОМСНДІІІІІІ- 
I ІроіІО ІІІЦІЇ-

6..19 І Іро іішіерд женіїя нроскіу землеустрою та передачу безоплатно у власність Торопєєву Максиму Федоровичу земельну ділянку (кадастровий номер 

.1520584500:02:000:5149), площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 2,0000 га- 

шісонищії. ні рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за межаь^ЯЬ 

села І ригорінкії ( );ісксшідрііісі.кої селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Олгкгиндрінгьки с/р 0V.06.202I № 948 

Ч«-5 

І Іроги- 

Уірималися- 

І’скомсндації- 
I Іропозиції-

6.40 І Іро затвердження нроскіу землеустрою та передачу безоплатно у власність Козенку Роману Олександровичу земельну ділянку (кадастровий номер 

3520582000:51 :()00:()270), площею 0,3301 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 0,3301 га - 

рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: 

вулиця Миру, 72, село Вищі Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Вшцспсрсщакіпська с/р 06.10.2021 № 491 

За-5 

І Іроги- 

Утрималися- 

Рскомендації- 

ІІромозиції-

6.41 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Слободян Дар’ї Юріївні земельну ділянку (кадастровий номер 

3520581500:51:000:01 ІЗ), площею 0,2247 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 0,2247 га - 

рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: 

вулиця Миру, 12, село Букварка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Ііукннрськи с/р 19.06.2021 № 456

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

6.42 І Іро затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Чорногорцю Василю Івановичу земельну ділянку (кадастровий номер 

3520586500:52:000:0054), площею 0,3757 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 0,3757 га - 

рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: 

вулинд Перемоги, 17, село Нижчі Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Олексяндрівська с/р 30.07.2021 № 1635 

За-5 

Проти- 

Утрималися- 

Рекомендації- 

Пропозиції-

6.43 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Литвин Уляні Антонівні земельну ділянку (кадастровий номер 

3520582000:51:000:0281), площею 0,4025 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 0,4025 га - 

рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: 

вулиця Гагаріна, 91 село Вищі Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Вищеверещаківська с/р 31.07.2020 № 432

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

6.44 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Ботвенко Наталії Миколаївні земельну ділянку (кадастровий номер 

’3520587500:52:000:0025), площею 1,9540 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 1,4584 га - ' ~
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рілля та 0,4956 га - пасовища, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або 

постійне користування в межах села Іванівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Староосотська с/р 09.07.2019 № 679 

За-5 

Проти- 

Утрималися- 

Рекомендації- 
Пропозиції-

6.45 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Даниленку Юрію Васильовичу земельну ділянку (кадастровий номер 

3520581700:55:000:0038), 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 Центральна, село Польове Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Веселіська с/р 23 06.2020 № 386 

За-5 

Проти- 

Утримапися- 

Рекомендації- 

Пропозиції-

6.46 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Малохатьку Василю Олексійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 

3520580300:51:000:0386), 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: село 

Бірки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Олександрівська с/р 30.07.2021 № 1560 

За-5 

Проти- 

Утрималися-

•  Рекомендації-

Пропозиції-

6.47 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно безоплатно у власність Рябко Ользі Василівні земельну ділянку (кадастровий номер 

3520586500:51:000:0095), 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 Садова, село Соснівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Олександрівська с/р 30.06.2021 № 1201 
За-5 

Проти- 

Утрималися- 

Рекомендації- 

Пропозиції-

6.48 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Суржку Руслану Вікторовичу земельну ділянку (кадастровий номер 

3520555400:50:041:0001), площею 1,7434 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 1,7434 га - 

рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: 

вулиця Південна, селище міського типу Єлизаветградка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 

Єлизаветградківська с/р 10.09.2020 № 508

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції- *

6.49 Про затвердження проекту землеустрою та безоплатно у власність Сімченку Сергію Анатолійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 

ЗЛЬ55400:02:000:0650), площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 2,0000 га - 

п ЯВ іщ а, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за межами 

села Плішки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Єлизаветградківська с/р 12.06.2020 № 462 

За-5 

Проти- 

Утрималися- 

Рекомендації- 

Пропозиції-

6.50 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Мисеврі Віктору Вікторовичу земельну ділянку (кадастровий номер 

3520581500:02:000:0358), площею 1,3002 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 1,3002 га- 

пасовища, 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.

Олександрівська с/р 09.06.2021 № 945 

За-5 

Проти- 

Утрималися- 

Рекомендації- 

Пропозиції-

6.51 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Артеменку Вадиму Олександровичу земельну ділянку (кадастровий 

номер 3520583000:51:000:0158), площею 1,0152 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 1,0152 

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.

Олександрівська с/р 27.08.2021 № 1881 

За-5

Проти- — —

Утр и м ал ися -  ~ —

- Рекомендації- - ..



І ІріНІПІІІїНІ

6.52 lipo Hiim'piiiHi'HiiH приему землеустрою ти передачу безоплатно у власність Орлик Тетяні Ігорівні земельну ділянку (кадастровий номер 

3520586500 5,’ ІНИІ110' 11, ииоіиічо .’ .00(10 ш. для недення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 0,5969 га - 

рілля пі І,<1(111 їй ііішжйіі, їй ріічунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне 

корни i VMtiiiMN їй ішрічпю іріііі І Іижчі Перетики Олекеандрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Олгктинлріііп.ки r/р 09.00.2ІІ2І Лк 441 
Ін-5 

І Ір< и її

Уіримшіиси-

І'СКОМЄІШЙЦІІ- 
I Ірино ІІІЦІІ-

6.5.1 Про шінсрдженни проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Черкас Валентині Іванівні земельну ділянку (кадастровий номер 

.1520555100 50 011 1)004). площею 0,1537 пі, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 0,1537 га - 

рілля, їй рнчунок земель, комупіїлі.ііої власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: 

вулиця ДружОи, І, селите міського гину Олександрівка Олекеандрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 

O.H'kCHiijipliu'i.KN r/p 27.08.2021 JNk 1858 

Іи-5

І Іро t II-

У іримилиея- 

І’екоменднції- 

І ІроношціК-

6.54 Про штиердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Босій Олександрі Миколаївні земельну ділянку (кадастровий номер 

3520581500:51 :()()():()115), площею 0,5436 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 0,5436 га - 

рілля, ні рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: 

вулиця Миру, 37. есло Букварка Олекеандрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Ьукімргі.ки г/р 25.09.2020 № 512

ііі-5 

ІІроіи-

УфИМШІИСЯ-

І’екомендації- 

I Іронозиції-

6.55 І Іро затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Гудиму Леоніду Леонідовичу земельну ділянку (кадастровий номер 

3520581500:52:0()():0()51), площею 1,2421 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 1,2421 га- 

рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: 

вулиця Сні їла, 2 1. село Роздолля Олекеандрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Ііукішрсі.кй с/р 19.06.2020 № 459 

За-5 
І Іроти- 

У ірималися- 

Рекомендації- 

ІІропозиції-

6.56 І Іро затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Гудим Анастасії Володимирівні земельну ділянку (кадастровий номер 

3520581500:51:000:0114), площею 0,5555 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 0,5555 га - 

рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: 

вулиця Миру, 23, село Ьукварка Олекеандрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Вукварська с/р 19.06.2020 № 468

За-5 »
Проти-

Утрималися- л
Рекомендації- ^

Пропозиції-

6.57 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Олефіренку Владиславу Юрійовичу земельну ділянку (кадастровий 

номер 3520586500:02:000:0711), площею 1,5000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 1,5000 

і а - рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: 

село Нижчі Верещаки Олекеандрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Олександрівська с/р 30.07.2021 № 1598 

За-5 

Проти- 

Утрималися- 

Рекомендації- 

Пропозиції-

6.58 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Олійник Олені Миколаївні земельну ділянку (кадастровий номер 

3520583500:51:000:0092), площею 1,4582 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 1,4582 га - 

рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: 

вулиця Конєва, село Красносілка Олекеандрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Красносілківська с/р 14.08.2020 № 464 

За-5 

Проти- 

Утрималися- 

Рекомендації- 

Пропозиції-

6.59 Про затвердження проекту землеустрою та безоплатно у власність Благітці Олені Анатоліївні земельну ділянку (кадастровий номер 

3520588600:55:000:0056), площею 0,7839 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 0,7839 га - 

рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: 

вулиця Шевченка, 8, село'Омельгород Олекеандрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Ясинівська с/р 20.12.2019 № 328 ^



За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

6.60 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Тернавському Миколі Гавриловичу земельну ділянку (кадастровий 

номер 3520581500:51:000:0118), площею 0,3490 та, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 0,3490 

і а - рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: 

вулиця Миру, 37, село Букварка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Кукварська с/р 25.06.2020 № 516 

За-5 

Проти- 

Утрималися- 

Рекомендації- 

Пропозиції-

6.61 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Майданнику Василю Івановичу земельну ділянку (кадастровий номер 

3520586500:51:000:0097), площею 0,2039 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 0,2039 га - 

рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: 

иулиця Миру, село Соснівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Олсксандрівська с/р 30.06.2021 № 1202 

За-5 

Проти- 

Утрималися- 

Рекомендації- 

Пропозиції-

6.62 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Денисенко Аллі Павлівні земельну ділянку (кадастровий номер

■86500:51:000:0092), площею 0,3591 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01,03), в тому числі: площею 0,3591 га - 

за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: 

иулиця Садова, 64, село Соснівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Олсксандрівська с/р 09.06.2021 № 943 

За-5 

Проти- 

Утрималися- 

Рекомендацїї- 

Пропозиції-

6.63 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Філіппову Сергію Георгійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 

3520584500:52:000:0062), площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 2,0000 га - 

рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування в межах села

І ригорівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Олсксандрівська с/р 27.08.2021 № 1920 

За-5 

Проти- 
Утрималися- 

Рекомендації- 

Пропозиції-

6.64 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Ахмедову Рагипу Наджабовичу земельну ділянку (кадастровий номер 

3520585500:52:000:0019), площею 1,7062 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 1,7062 га - 

рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у %ласність або постійне користування за адресою: 

вулиця Лісова, 10, село Миколаївка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

(І^Ьсандрівська с/р 30.07.2021 № 1618 

За-5 

Проти- 

Утрималися- 

Рекомендації- 

Пропозиції-

6.65 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Сіденку Івану Івановичу земельну ділянку (кадастровий номер 

3520584000:02:000:0378), площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 2,0000 га - 

землі під сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського 

призначення, не наданих у власність або постійне користування за межами села Красносілля Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області.

Олсксандрівська с/р 30.06.2021 № 1177 (рішення виноситься повторно)

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

6,65.1 Про надання дозволу Трегуб Світлані Миколаївні 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 комунальної власності 

сільськогосподарського призначення з кадастровим номером 3520584000:02:000:0378, які не надані у власність або постійне користування за межами села 

Красносілля Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції- ___

6.66 Про затвердження проектщуц. у тр о  та передачу безоплатно у власність Чорноморець Наталії Іваніщу«емельну ділянку (кадастровий номер 

3520584000:02:000:0376), площею 2.0000 га- для ведення особистого с е л я н с ь к о г о  господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 2,0000 га. -
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землі під сільської оенодарсі.кими пі іншими господарськими будівлями і дворами , за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського 

мризначення, не миліших у илнсіпеті. або постійне користування за межами села Красносілля Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіромофіїдсі.коі ОбДІІСП

Олекгяндрінгі.ки с/р Jd.06.202l № 1180 (рішення виноситься повторно)

Чіі-5 

І Іроти- 

Утриміїлися- 

І’скомсндшіії- 

I Іропоіиції-

6.66.1 І Іро надання дозволу Мснюку Михайлу Миколайовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для 

сінокосіння і иипасшіня худоби (код згідно КВЦПЗ 01.08), орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: площею 2,0000 га - землі під 

сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами, за рахунок земель комунальної власності сільськогосподарського призначення з 

кадасіровим номером 3520584000:02:000:0376, які не надані у власність або постійне користування за межами села Красносілля Олександрівської 

селищної ради Кропивницької о району Кіровоградської області.

За-5 
ІІроти- 

Угримадися- 

Рскомсндації- 

I Іропозиції-

6.67 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Чорноморцю Василю Григоровичу земельну ділянку (кадастровий 

номер 3520584000:02:000:0321), площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 2,0000 

га - землі під сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами , за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського 

призначення, не наданих у власність або постійне користування за межами села Красносілля Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровог радської області.

Олсксандрівська с/р 30.06.2021 № 1178 (рішення виноситься повторно)

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

6.67.1 Про надання дозволу Бургаз Артему 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 земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення з кадасіровим номером 3520584000:02:000:0321, які не надані у власність або постійне користування за межами села 

Красносілля Олександрівської селищної ради Кропивницької о  району Кіровоградської області.

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

6.68 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Олефіренко Людмилі Іванівні земельну ділянку (кадастровий номер 

3520586500:02:000:0710), 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: село

I Іижчі Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Олександрійська с/р 30.07.2021 № 1599

За-5

Проти-

Утрималися- «

Рекомендації-

Пропозиції-

6.64 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Рудій Ніні Василівні земельну ділянку (кадастровий н о ^ В

3520588600:55:000:0054), площею 0,6243 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 0,6243 га - р і : и ^  

зн рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: вулиця

II Ісичснка, 38, село Омельгород Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

»синівська с/р 17 09.2020 № 439

За-5

Проти-

Утримапися-

Рекомендації-

Пропозиції-

6.70 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Курятенко Ользі Кирилівні земельну ділянку (кадастровий номер 

3520588600:51:000:0113), площею 0,4174 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 0,4174 га - рілля, 

за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: вулиця 

Чигиринська, село Ясинове Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Ясинівська с/р 14 07.2020 № 385 

За-5 

Проти- 

Утрималися- 

Рекомендації- 

Пропозиції-

6.71 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Вороненку Олександру Васильовичу земельну ділянку (кадасіровий номер 

3520583000:51:000:0159), площею 0,3000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 0,3000 ги рілля, 

за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: вулиця 

Польова, 12, село Івангород Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Олександрівська с/р 30.07.2021 № 1579

За-5 _ ' ' _  _
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Утрималися-

Рекомендацїї-

Пропозиції-

6.72 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Бабичу Віталію Петровичу земельну ділянку (кадастровий номер 

3520586500:51:000:0089), площею 0,5918 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦГО - 01.03), в тому числі: площею 0,5918 га- рілля, 

за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: вулиця 

Тясминська, село Соснівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Олександрівська с/р 30.06.2021 № 1203 
За-4 

Проти- 

Утрималися- 

Рекомендації- 

Пропозиції-

6.73 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Кузьменку Миколі Івановичу земельну ділянку (кадастровий номер 

3520583000:54:001:0009), площею 1,2000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 1,2000 га- рілля, 

за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: вулиця 

Зелений Гай, 4, село Стримівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Олександрівська с/р 09.06.2021 № 958 

За-5 

Проти- 

Утрималися- 

Рекомендації- 

Пропозицїї-

6.74 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Сидоренку Олександру Володимировичу земельну ділянку (кадастровий 

номер 3520588600:55:000:0053), 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

• ачення, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: 

)мслы ород Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Олександрівська с/р 30.06.2021 № 1176 

За-5 

І Іроти- 
Утрималися- 

Рекомендації- 

Пропозиції-

6.75 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Радзевіло Любові Петрівні земельну ділянку (кадастровий номер 

3520581500:51:000:0117), площею 0,5240 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 0,5240 га-рілля, 

за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: вулиця 

Степова, 5, село Букварка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Букварська с/р 25.09.2020 № 545 

За-5 

Проти- 

Утрималися- 

Рекомендації- 

Пропозиції-

6.76 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Малохатьку Владиславу Васильовичу земельну ділянку (кадастровий 

номер 3520580300:51:000:0384), 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 адресою: село

Бірки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. *

Олександрівська с/р 30.07.2021 № 1561

•  За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

6.77 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Бабич Тетяні Василівні земельну ділянку (кадастровий номер 

3520586500:51:000:0088), площею 0,5962 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 0,5962 га-рілля, 

за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: вулиця 

Тясминська, село Соснівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Олександрівська с/р 30.06.2021 № 1204 
За-5 

Проти- 

Утрималися- 

Рекомендації- 

Пропозиції-

6.78 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Капелюшному Євгенію Миколайовичу земельну ділянку (кадастровий 

номер 3520588000:02:000:0321), 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 

Триліси Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Олександрівська с/р 30.07.2021 № 1606 

За-5 

Проти- 

Утрималися- 

Рекомендації- 

Пропозиції-

6.79 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Курці Марині Миколаївні земельну ділянку (кадастровий номер 

3520587500:52:000:0019), площею 0,3560 га, для ведення^шбестого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03)т-в тому числі: плояишф3.500 та- рілля' ,



за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: вулиця 

Підйомна, 7, ссло Іванівка ( )лександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Олександрійська с/р 04.10.2021 № 2268 

За-5 

І Іроти- 

Уірималися- 

І’екомспдації- 

Пропозиції-

6.80 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Удовичку Богдану Руслановичу земельну ділянку (кадастровий номер 

3520584000:51:000:0040), 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 

Черкаська, село Красносілля Олександрійської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської област і.

Красносільська с/р 12.03.2019 Лі 313 
За-5 

Проти- 

Утрималися- 

Рекомендації- 

Пропозицїї-

6.81 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Овчаренку Дмитру Пішимоиичу земельну ділянку (кадастровий номер 

3520585500:02:000:5102), площею 1,8654 га, для ведення особистого селянського господарства (код КИЦІГ) 01.03), в тому числі: площею 1,8654 га- 

пасовища, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не ішдшіих у класність або постійне користування за межами 

села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Олександрівська с/р 04.102021 № 2252 

За-5 

Проти- 

Утрималися- 

Рекомендації- 

Пропозиції-

6.82 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Денисенко Людмилі І рнгоріині земельну ділянку (кадастровий номер 

3520583000:54:000:0028), площею 0,6550 га, для ведення особистого селянського господарств« (код КІН III I 01.03), в тому числі: площею 0,6550 га- рілля, 

за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: вулиця 

Шкільна, 47, село Стримівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіроної родської області.

Олександрівська с/р 27.08.2021 № 1879 

За-5 

Гіроти- 

Угрималися- 

Рекомендації- 

Пропозиції-

6.8.3 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Асінонич Людмилі Андріївні земельну ділянку (кадастровий номер 

3520588000:02:000:0322), площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КМІII14 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 Триліси 

( )лексаидрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Олександрійська с/р 30.07.2021 № 1639 

За-5 

І Іроти- 

Утрималися-

Рекомендації- „

І Іропозиції - оскільки земельна ділянка знаходиться біля об’єктів ГІЗФ, межі яких геодезично не вс тановлено, та перебувают ь у віданні ДП 

«Олександрівський лісгосп», пропонується залучити до розгляду даного питання зазначене господарство. Рекомендувати відділу земельнщ^ 

ресурсів та просторового планування Олекандрівської селищної ради направити лисі до Дії «Олександрівський лісове господарство» 

перевірки меж даної земельної ділянки з територією П ЗФ .
6.84 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Асіповичу Сергію Васильовичу земельну ділянку 

(кадастровий номер 3520588000:02:000:0323), 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 сільської осподарського призначення, не наданих у власність 

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

Олександрівська с/р 30.07.2021 № 1638 

За-5 

Проти- 

Утрималися- 

Рекомендації-

Пропозиції - оскільки земельна ділянка знаходиться біля об’єктів ПЗФ, межі яких геодезично не встановлено, та перебувають у віданні ДП 

«Олександрівський лісгосп», пропонується залучити до розгляду даного питання зазначене господарство. Рекомендувати відділу земельних 

ресурсів та просторового планування Олекандрівської селищної ради направити лист до ДП «Олександрівський лісове господарство» для 

перевірки меж даної земельної ділянки з територією ПЗФ .

6.85 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Згарському Івану Миколайовичу земельну ділянку (кадастровий номер 

3520588000:02:000:0297), 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 Триліси 

Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Олександрівська с/р 30.07.2021 № 1637 

За-5 

Проти- 

Утрималися- 

Рекомендації-

Пропозиції - оскільки земельна ділянка знаходиться біля об’єктів ПЗФ, межі яких геодезично не встановлено, та перебувають у віданні ДП 

«Олександрівський лісгосп», пропонується залучити до розгляду даного питання зазначене господарство. Рекомендувати відділу земельних 

ресурсів та просторового планування Олекандрівської селищної ради направити лист до ДП «Олександрівський лісове господарство» для 

перевірки меж даної земельної ділянки з територією ПЗФ .



6.86 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Александровій Наталії Анатоліївні земельну ділянку (кадастровий 

номер 3520586000:51:000:0196), 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 Інгульська, село Родниківка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Олександрівська с/р 27.08.2021 № 1948 

За-5 

Проти- 

Утрималися- 

Рекомендації- 

Пропозиції-

6.87 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Максименко Вероніці Василівні земельну ділянку (кадастровий номер 

3520581500:02:000:0360), 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 Букварка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Олександрівська с/р 30.07.2021 № 1580 

За-5 

Проти- 

Утрималися- 

Рекомендації- 

Пропозиції-

6.88 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Радзевілу Олександру Олексійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 

3520581500:51:000:0116), площею 0,4217 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 0,4217 га-рілля, 

за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: вулиця 

Миру, 26, село Букварка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Ьукварська с/р 25.09.2020 № 547

•  За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

6.89 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Ткаченко Світлані Євгенівні земельну ділянку (кадастровий номер 

3520581500:51:000:0108), площею 0,4084 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 0,4084 га - рілля, 

за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: вулиця 

Миру, 21, село Букварка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Ьукварська с/р 13.03.2020 № 427 

За-5 

Проти- 

Утрималися- 

Рекомендації- 

Пропозиції-

6.90 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Печериці Ользі Григорівні земельну ділянку (кадастровий номер 

3520580500:51:000:0334), площею 0,4083 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 0,4083 га - рілля, 

за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: вулиця 

Набережна, село Бовтишка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Олександрівська с/р 30.07.2021 № 1604 

За-5

Проти- 9
Утрималися-

Рекомендації-

•  Пропозиції-

Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Сисоєву Івану Васильовичу земельну ділянку (кадастровий номер 

3520583000:51:000:0160), 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 

Степова, село Івангород Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Олександрівська с/р 27.08.2021 № 1888 

За-5 

Проти- 

Утрималися- 

Рекомендації- 
Пропозиції-

6.92 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Гладирю Віктору Григоровичу земельну ділянку (кадастровий номер 

3520583000:54:001:0010), 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 

Зелений Гай, село Стримівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Олександрівська с/р 30.07.2021 № 1565 

За-5 

Проти- 

Утрималися- 

Рекомендації- 

Пропозиції-

6.93 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Федоровій Марині Павлівні земельну ділянку (кадастровий номер 

3520581700:02:000:5186), 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 Гайове 

Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Олександрівська с/р 07.08.2021 № 1870”

‘ .......За-5 ' ■ - — ■— _ - '
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ІІріМН

V і римпинін

і'ЄИІІМРІГШШИ 

І ІріМНІІІІІІІІ

6.94 І Ірії шііісрлжсіпій приему WMiicvciptiui ги передачу безоплатно у власність Грачову Олексію Олександровичу земельну ділянку (кадастровий номер 

3520588600 (),’ 000 11,’UI). іініііііі'Иі ,',(100(1 ш. для недення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 2,0000 га - 

ішсошіщм. ш рінуніж к'мсні., комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за межами 

ссліі ( Імсії.і орол ( Іііі'кі їїшіріпсі.кііі селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Олпссинлрінп.кіі і/р .10,1)4,2021 №  2157 

Іц.5 

ІІроіи- 

У ірммилиси- 

І’скомендшіІЬ 

I ІроионшК-

6.95 Про шгіісрдженни нроскіу іемлсустрою та передачу безоплатно у власність Коваленку Андрію Васильовичу земельну ділянку (кадастровий номер 

35205Х8600:02:00();0292), шюиіею 2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 2,0000 га - 

ішсонищії, ні рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за межами 

сели ( )милы«рол ( )лскснндршсі.кої селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Олександрівськи с/р 30.09.2021 .№2158 

За-5 

І Іроги- 

Угрималися- 

Рекомендиції- 

1 Іронозиції-

6.96 Про затвердження нроекгу землеустрою та передачу безоплатно у власність Огородник Ірині Іванівні земельну ділянку (кадастровий номер 

3520581500:52:000:0049). площею 0,7000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 0,7000 га-рілл^ 

за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: вул^В  

Світла, 35, село Роздолля Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Кукварська с/р 20.12.2019 № 379 

За-5 

І Іроти- 

Утримапися- 

Рекомендації- 

Пропозиції-

6.97 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Прихідько Лідії Петрівні земельну ділянку (кадастровий номер 

3520581500:52:000:0053), площею 0,6511 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 0,6511 га-рілля, 

за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: вулиця 

Світла, село Роздолля Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Олександрівська с/р 09.06.2021 №  939 

За-5 

Проти- 

Утримапися- 

Рекомендації- 

Пропозиції-

6.98 І Іро затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Стьожці Віталію Володимировичу земельну ділянку (кадастровий номер 

3520555100:02:002:0002), площею 1,0000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 1,0000 га - 

сіножаті, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування в межах 

селища міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Олександрівська с/р 30.09.2021 № 2153

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

6.99 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Корєховій Варварі Антонівні земельну ділянку (кадастровий номер 

3520583000:54:000:0027), площею 0,3000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 3,0000 га - 

рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: 

селище міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Олександрівська с/р 27.08.2021 № 1880 

За-5 

Проти- 

Утрималися- 

Рекомендації- 

Пропозиції-

6.100 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Невмержицькому Валерію Миколайовичу земельну ділянку

(кадастровий номер 3520584500:51:023:0014), площею 0,2000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КИЦІГІ 01.03). » тому числі: 

площею 0,2000 га - рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у класність иґіо постійне 

користування за адресою: вулиця Пушкіна, 43, село Михайлівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіроііоі рііда.кої

області.

Олександрівська с/р 27.08.2021 № 1914

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції- — ._

^ ^ ^ .6 .1 0 1  Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатн^ущвасність Криволапу Олександру Васильовичу земельну ділянку (кіиіцсіцщщ^ <

_ номер 3520582500:52:012:0008), площею 2,0000 га, для ведення особистого..селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 2,000(1



га - рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування в 

межах села Кримки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Олександрівська с/р 30.09.2021 № 2228 

За-5 

Проти- 

Утрималися- 

Рекомендації- 

Пропозиції-

6.102 Про затвердження проекту землеустрою та передачу Білошапці Володимиру Васильовичу земельну ділянку (кадастровий номер 

3520555100:02:000:0022), площею 1,7700 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 1,7700 га - 

пасовища, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування в межах 

селища міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Олександрівська с/р 30.09.2021 № 2155 

За-5 

Проти- 

Утрималися- 

Рекомендації- 

Пропозиції-

6.103 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Жидик Любові Григорівні земельну ділянку (кадастровий номер 

3520583000:54:000:0030), площею 0,2857 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 0,2857 га - 

рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: 

вулиця Шевченка, 5, село Стримівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Олександрівська с/р 30.06.2021 № 1230 

За-5 

Проти- 

Утрималися-

•  Рекомендації-

Пропозиції-

6.104 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Огороднікову Віталію Миколайовичу земельну ділянку (кадастровий

номер 3520581500:51:000:0112), площею 0,3645 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 0,3645 

і а - рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: 

вулиця Вишнева, 2, село Букварка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Букварська с/р 25.09.2020 № 530 
За-5 

Проти- 

Утрималися- 

Рекомендації- 

Пропозиції-

6.105 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Михайловій Світлані Анатоліївні земельну ділянку (кадастровий номер 

3520581500:51:000:0120), площею 1,0077 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 1,0077 га - 

рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: 

вулиця Миру, село Букварка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Букварська с/р 20.12.2019 № 363 

За-5 

Проти- 

Утрималися- 

Рекомендації-

Пропозиції- *

6.106 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Левицькому Анатолію Броніславовичу земельну ділянку (кадастровий

•  3520581500:02:000:5031), площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 2,0000 

Ілля, 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.

Наказ ГУ 16.10.2020 № 11-14547/14-20-СГ 

За-5 

Проти- 

Утрималися- 

Рекомендації- 

Пропозиції-

6.107 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Шевцовій Людмилі Петрівні земельну ділянку (кадастровий номер 

3520581500:02:000:5030), площею 1,0868 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 1,0868 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.

Наказ ГУ 16.04.2020 № 11-6402/14-20-СГ 

За-5 

Проти- 

Утрималися- 

Рекомендації- 

Пропозиції-

6.108 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Гудим Олені Леонідівні земельну ділянку (кадастровий номер 

3520581500:51:000:0119), площею 0,4627 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 0,4627 га - 

рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: 

вулиця Миру, 42, село Букварка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Букварська с/р 19.06.2020 № 469 

За-5

ПрОТИ- г --  - —

■ Утрималися^^» ~ ' -
Рекомендації- - „  . ■ ,



І Іроиошції-

6,104 Про іиііісрджсііии проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Ткачу Олександру Петровичу земельну ділянку (кадастровий номер 

3520583500:52:000:0039), площею 1,1600 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 1,1600 га - 

рілля, ні рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: 

вулиця Декіїбрисмн, 7, село Ііїшдурове Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Олгкгипдрінсі.кй г/р 09.06.2021 №  927 

)а-5 

І Іроги- 

УфИМИЛИСЯ- 

І’СКОМСІІЛІІЦІЇ- 

I Іропоіиції-

6.110 І Іро штисрджсніїи проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Печериці Миколі Трифоновичу земельну ділянку (кадастровий номер 

3520580500:51:000:0325). площею 0,3590 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 0,3590 га- 

рілля, ні рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: 

провулок Рікміського, село Ііоп гишка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Олгкгиидрінгькй с/р 30.07.2021 № 1603 

За-5 

І Іроти- 

Угрималися- 

Рекомспдації- 

I Іропозиції-
6.111 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Колісник Ганні Йосипівні земельну ділянку (кадастровий номер 

3520586500:52:000:0051), площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 2,0000 га- 

еіножаті, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: 

село І Іижчі Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Олександрійська с/р 30.06.2021 № 1199 А
За-5 ™

І Іроти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

6.112 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Яровому Петру Івановичу земельну ділянку (кадастровий номер 

3520582500:51:026:0006), гглощею 2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 0,3793 га- 

рілля та 1,6207 га - пасовища, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне 

користування за адресою: вулиця Торбенка, 17, село Голикове Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 

І'оликівська с/р 26.05.2020 № 496

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

6.113 І Іро затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Метелиці Тетяні Володимирівні земельну ділянку (кадастровий номер 

3520586500:52:000:0052), площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 1,4161 га- 

рілля іа 0,5835 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.

Олександрівська с/р 28.04.2021 № 741

За-5 .*
Проти-

Утрималися- Л
Рекомендації- Щ

Пропозиції-

6.114 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Георгієвій Таїсії Борисівні земельну ділянку (кадастровий номер 

3520581700:02:000:0722), площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 2,0000 га - 

землі ггід 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.

Олександрівська с/р 30.07.2021 № 1630 

За-5 

Проти- 

Утрималися- 

Рекомендації- 

Пропозиції-

6.115 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Засядьку Миколі Олександровичу земельну ділянку (кадастровий 

номер 3520582500:02:000:0540), 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 Кримки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Олександрівська с/р 30.07.2021 № 1675 

За-5 

Проти- 

Утрималися- 

Рекомендації- 

Пропозиції-

6.116 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Грищенку Володимиру Сергійовичу земельну ділянку (кадастровий 

номер 3520585500:02:000:0617), площею 1,5171 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 1,5171 

га - рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за межами 

сёла РоЗумівка ОлеШЯЯрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської ибласгі.^^^'
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Розумі вська с/р 13.10.2020 № 502
За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендацїї-

Пропозиції-

6.117 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Чернишенко Ірині Олександрівні земельну ділянку (кадастровий номер 

3520555100:02:001:0028), площею 20000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 2,0000 га - 

пасовища, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за межами 

села Китайгород Олександрійської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Олександрівська с/р 04.10.2021 № 2288 

За-5 

Проти- 

Утрималися- 

Рекомендації- 

Пропозиції-

6.118 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Скрипнику Миколі Олександровичу земельну ділянку (кадастровий 

номер 3520588000:02:000:0324), площею 0,7049 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 0,7049 

і а - рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за межами 

села АнтонівкаОлександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Триліська с/р 29.06.2017 № 111 
За-5 

Проти- 

Утрималися- 

Рекомендації- „
Пропозиції-

» Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Кивгилі Олександру Владиславовичу земельну ділянку (кадастровий 

3520587000:52:000:0003), площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 2,0000 

і а - рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: 

село Світова Зірка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Олександрівська с/р 09.06.2021 № 928 (рішення виноситься повторно)
За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

19 сесією 8 скликання рішенням № 2632 від 01 листлопада 2021 року на дано дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення ОСГ Янку С.В.

6.120 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Коропецькому Євгенію Володимировичу земельну 

ділянку (кадастровий номер 3520581700:02:000:5185), площею 1,1493 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ- 

01.03), в тому числі: площею 1,1493 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.

Наказ ГУ 13.11.2020 № 11-16194/14-20-СГ 

За-5 

Проти- 

Утрималися- 

Рекомендації- 
Пропозиції-

6.121 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Тимко Олександрі Іванівні земельну ділянку (кадастровий номер

* 83000:51:000:0712), площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), в тому числі: площею 2,0000 га - 

за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за межами села 

Нижчі Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Олександрівська с/р 04.10.2021 № 2265 
За-5 

Проти- 

Утрималися- 

Рекомендації- 

Пропозиції-

8.1 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Черкес Тамарі Григорівні земельну ділянку (кадастровий номер 

3520585000:51:000:0548), 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 Шевченка, 26, село Підлісне Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 

Олександрівська с/р 30.06.2021 № 1228

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

8.2 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Буковській Надії Семенівні земельну ділянку (кадастровий номер 

3520585000:51:000:0546), 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 Шевченка, 32, село Підлісне Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 

Олександрівська с/р 30.06.2021 № 1229

За-5
Проти- - — -

Утрималися- -
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H ,1 I l|in in терпленії* ii|iiittiiv m>m iwyc і pint і пі передачу безоплатно у власність Кондратенко Наталії Олександрівні земельну ділянку (кадастровий номер 

35205Н5(НІ(І  ̂І (1(1(1 ІИ-І-1 і, 11 ці пін«« і (І,,’500 і и, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(код Kill (I I I (12 (II), и міму чиї'ні (І,.’500 і а малоповерхова забудова, за рахунок земель, комунальної власності, які не надані у власність або постійне 

кормеіумишш м илрічииі пушиш ІІипшсіш. 4,1, ссло І Іідлісне Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 
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8.4 Про иіііісрлжі'ііііи проси IV іемлсуеірою та передачу безоплатно у власність Сінозацькому Богдану Сергійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 

.152058(1 Ю(І 51 (1(10 (І ІМН млошсіо 0.2500 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(код Kill (І ГІ 02 (II), н (ому числі; 0.2500 га - землі, зайняті поточним будівництвом та відведені під будівництво (будівництво на яких не розпочато), за 

рахунок іемелі.. комуітлі.иої власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Берегова, 22, село Бірки Олександрівської 

селищної рили Кроиііішиці.коіо рнйому Кіровоградської області.

Олгкч'йіідріні'і.ки c/p J0.07.202l ЛЬ 1656 

Ін-5
І Іро і II- 

У ірпмиїнси- 

І’СКОМСІІДІЩІЇ- 

I Іроиошції-

8.5 Про затвердження ироскіу землеустрою та передачу безоплатно у власність Лисенку Олексію Івановичу земельну ділянку (кадастровий номер 

З520555100:50:025:0019), площею 0,0957 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(код КИІIIГ1 02.01). її тому числі: 0,0957 га - малоповерхова забудова, за рахунок земель, комунальної власності, які не надані у власність або постійн^^ 

користування ш адресою: вулиця Шкільна, 92, селище міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького рай он^^ 

К іро воі радсі.кої області.

Олександрійська с/р 27.08.2020 № 1329 
За-5 

І Іро'і и- 

Уірималися- 

Рскомсндації- 

I Іропозиції-

8.6 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Павловій-Євчик Юлії Володимирівні земельну ділянку (кадастровий 

номер 3520580300:51:000:0358), площею 0,2500 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (код КВЦІ ІЗ - 02.01), в тому числі: 0,2500 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 Миколаївська, село Бірки 

Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області,

Ьірківська с/р 26.06.2019 № 337 

За-5 

Проти- 

Утрималися- 

Рекомендації- 

Пропозиції-

8.7 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Тіпі Тетяні Іванівні земельну ділянку (кадастровий номер 

3520585500:51:000:0149), площею 0,2103 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)' 

(код КВЦПЗ - 02.01), в тому числі: 0,2103 га - малоповерхова забудова, за рахунок земель, комунальної власності, які не надані у власність або постійне 

користування за адресою: вулиця Солов’їна, 47, село Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 

Роїумівська с/р 12.06.2020 № 442

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

8.8 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Сливці Аллі Володимирівні земельну ділянку (кадастровий номер 

3520555400:50:012:0014), 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 - малоповерхова забудова, за рахунок земель, комунальної власності, які не надані у власність або постійне 

користування за адресою: вулиця Партизанська, 68-а, селище міського типу Єлизаветградка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області.

Олександрівська с/р 31.05.2021 № 894 

За-5 

Проти- 

Утрималися- 

Рекомендації- 

Пропозиції-

8.9 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Пастуху Василю Миколайовичу земельну ділянку (кадастровий номер 

3520586000:52:000:0027), 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), за 

рахунок земель, комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Лісова, село Липівка Олександрівської 

селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Олександрівська с/р 30.07.2021 № 1665 

За-5 
Проти-

Утрималися-__ - _ _

Рекомендації-
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Пропозиції-

8.10 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Ткаченко Анні Олександрівні земельну ділянку (кадастровий номер 

3520586000:51:000:0194), 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), за 

рахунок земель, комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Шевченка, 61, село Родниківка 

Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Олександрівська с/р 27.08.2021 № 1951

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

8.11 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Тюріну Руслану Валерійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 

3520580300:51:000:0387), площею 0,0553 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(код КВЦПЗ - 02.01), в тому числі: 0,0553 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 Будівельників, 5, село Бірки 

Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Ііірківська с/р 03.07.2020 № 410
За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендацїї-

Пропозиції-

8.12 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Прихідько Лідії Петрівні земельну ділянку (кадастровий номер 

3520581500:52:000:0046), 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 

^Н луваїш я за адресою: вулиця Світла, 22, село Роздолля Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Ііукнарська с/р 26.02.2019 № 262
За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендацїї-

Пропозиції-

8.13 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Бак Любові Василівні земельну ділянку (кадастровий номер 

3520555100:50:104:0054), площею 0,0800та, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(код КВЦПЗ - 02.01), в тому числі: 0,0800 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 Раєвського, 30, селище міського типу 

( )лександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Олександрівська с/р 24.07.2007 № 393
За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-
Пропозиції-

10.1 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Повельку Кузьмі Івановичу земельну ділянку (кадастровий номер 

3520587500:52:000:0033), 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 Вишнева, 14, 

село Іванівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

І сандрівська с/р 09.06.2021 № 1013

10.2 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Фощію Сергію Михайловичу земельну ділянку (кадастровий номер 

3520587500:53:000:0152), 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 Шевченка, 7, 

село Нова Осота Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Олександрівська с/р 30.07.2021 № 1648

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

10.3 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Александровій Наталії Анатоліївні земельну ділянку (кадастровий 

номер 3520586000:51:000:0190), 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 Родниківка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Олександрівська с/р 30.06.2021 № 1221

За-5

Проти-

Утримапися-

Рекомендації-

Пропозиції-

10.4 Про затвердження проекту збмлеусгрою та передачу безоплатно у власність Ковальчуку Олександру Анатолійовичу земельну ділянку (кадастровий 

^^ІНМер 3520586000:51:000:0191), площею 0,1200 га, дляІНдивідуального ЯИЙШгцтва (код КВЦПЗ - 01.05), в тому числі: площею 071200 га - рілля,

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-
Пропозиції-
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рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: вулиця 

Молодіжна, 1, село Родниківка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Олександрівська с/р 30.06.2021 № 1222 

За-5 

Проти- 

Утрималися- 

Рекомендації- 
Пропозиції-

10.5 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Овчаренко Ірині Анатоліївні земельну ділянку (кадастровий номер 

3520583000:54:001:0004), 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.

Олександрівська с/р 09.06.2020 № 1018 

За-5 

Проти- 

Утрималися- 

Рекомендації- 

Пропозиції-
10.6 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Поліщуку Миколі Олександровичу земельну ділянку (кадастровий 

номер 3520583500:52:000:0037), площею 0,1200 га, для індивідуального садівництва (код КВЦПЗ - 01.05), в тому числі: площею 0,1200 га - рілля, за 

рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: вулиця 

Центральна, 12, село Бандурове Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Олександрівська с/р 09.06.2021 № 1017 

За-5 
Проти- 

Утримапися- 

Рекомендації- 

Пропозиції-

10.7 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Лавріненко Валентині Петрівні земельну ділянку (кадастровий номер 

3520555100:50:110:0020), 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 Адамівська,

19, селище міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Олександрівська с/р 02.04.2021 № 543 

За-5 

Проти- 

Утрималися- 

Рекомендації- 

Пропозиції-

10.8 Про затвердження проекгу землеустрою та передачу безоплатно у власність Мартиновій Ользі Миколаївні земельну ділянку (кадастровий номер 

3520588600:51:000:0114), 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 Шевченка, 4, 

село Ясинове Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Олександрівська с/р 30.06.2021 № 1220 

За-5 

ГІроти- 

Утрималися- 

Рекомендації- 

І Іропозиції-

10.9 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Малохатьку Владиславу Васильовичу земельну ділянку (кадастровиі^^ 

номер 3520580300:51:000:0383), площею 0,1200 га, для індивідуального садівництва (код КВЦПЗ - 01.05), в тому числі: площею 0,1200 га - рілля, 

рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: вулиця 

Миколаївська, село Бірки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Олександрійська с/р 30.07.2021 № 1647 

За-5 

ІІроти- 

Уірималися- 

Рекомендації- 

I Іропозиції-
10, К) І Іро затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Штанці Людмилі Олександрівні земельну ділянку (кадастровий номер 

3520581500:02:000:0359), 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 Миколаївська, 

село Ііукварка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Олександрівська с/р 27.08.2021 № 1988 

За-5 

Проти- 

Утримапися- 

Рекомендації- 

Пропозиції-

10.11 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Печериці Ользі Григорівні земельну ділянку (кадастровий номер 

3520580500:51:000:0330), площею 0,1041 га, для індивідуального садівництва (код КВЦПЗ - 01.05), в тому числі: площею 0,1041 га - рілля, за рахунок 

земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: провулок Раєвського, 

село Бовтишка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Олександрівська с/р 30.07.2021 № 1653 

За-5

Проти- .

Утрималися-

Рекомендації- _ - - -
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Пропозиції-

10.12 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Шумилу Вадиму Юрійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 

3520587500:53:000:0158), площею 0,1078 га, для індивідуального садівництва (код КВЦПЗ - 01.05), в тому числі: площею 0,1078 га- рілля, за рахунок 

земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: вулиця Клинова, село 

І Іова Осота Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Огароосотська с/р 11.06.2020 № 845 

За-5 

Проти- 

Утрималися- 

Рекомендації- 

Пропозиції-

10.13 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Невмержицькому Олександру Степановичу земельну ділянку 

(кадастровий номер 3520587000:53:000:0013), 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 Партизанська, село Хайнівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Олександрівська с/р 30.06.2021 № 1235 

За-5 

Проти- 

Утрималися- 

Рекомендації- 

Пропозиції-

10.14 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Печериці Миколі Трифоновичу земельну ділянку (кадастровий номер 

3520580500:51:000:0331), площею 0,1040 га, для індивідуального садівництва (код КВЦПЗ - 01.05), в тому числі: площею 0,1040 га - рілля, за рахунок 

земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: провулок Раєвського, 

соло Бовтишка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

«ксандрівська с/р 30.07.2021 № 1654 

> За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

10.15 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Цишевському Володимиру Миколайовичу земельну ділянку 

(кадастровий номер 3520555100:50:132:0028), площею 0,0750 га, для індивідуального садівництва (код КВЦПЗ - 01.05), в тому числі: площею 0,0750 га- 

рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: 

вулиця Незалежності, селище міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 

Олександрівська с/р 30.09.2021 № 2152
За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

10.16 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Кушвід Світлані Іванівні земельну ділянку (кадастровий номер 

3520580500:51:000:0343), 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: село Бовтишка 

( )лександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Олександрівська с/р 30.09.2021 № 2179

За-5 ,

Проти-

Утрималися-

•  Рекомендації-

Пропозиції-

10.17 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Кушвіду Дмитру Олексійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 

3520580500:51:000:0337), 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: село Бовтишка 

( Ілександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

'Олександрівська с/р 30.09.2021 № 2178 

За-5 

Проти- 

Утрималися- 

Рекомендації- 

Пропозиції-

10.18 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Скляренку Василю Івановичу земельну ділянку (кадастровий номер 

3520580500:51:000:0340), 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 Перемоги, 

село Бовтишка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Олександрівська с/р 30.09.2021 № 2173 

За-5 

Проти- 

Утрималися- 

Рекомендації- 

Пропозиції-

10.19 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Копійці Любові Андріївні земельну ділянку (кадастровий номер

3520580500:51:000:0339), 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 Перемоги, 

село Бовтишка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. ' "

Олександрівська с/іЛвЯ5і2021 № 2172 _ -



За-5 

І Іроти- 

У фИМШІИСЯ- 

Рекомендацїї- 

I Іромоіиції-

10.20 Про шгвсрдження ироскіу землеуегрою та передачу безоплатно у власність Мілютіній Тетяні Іванівні земельну ділянку (кадастровий номер 

3520580500:51:000:0345). площею 0,1200 ні. для індивідуального садівництва (код КВЦПЗ - 01.05), в тому числі: площею 0,1200 га - рілля, за рахунок 

ісмсіп.. комунальної класності сільськогосподарською призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: село Бовтишка 

( Ідексшідріиської селищної ріши Кроиишіицького району Кіровоградської області.

Олгкч'нндріїїсі.кн с/р J0.04.2021 Лі 2180 

Іи-5 

ІІроги- 

Угримшіисн- 

І'СКОМСІІДІІЦІЇ- 

I Іроііоиіції-

10 Л  Про шінсрджсннн нроекгу іемлеуеірою та передачу безоплатно у власність Скляренко Анжелі Борисівні земельну ділянку (кадастровий номер 

ИЛИНОМІО 51 000:0,142), площею 0,1200 га, для індивідуального садівництва (код КВЦПЗ - 01.05), в тому числі: площею 0,1200 га - рілля, за рахунок 

«'мені., комуишн.ної илисносгї сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: вулиця Перемоги, 

№ іо І<іні і пінки ( Іііекеїіпдрінської сслищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Олгкс*ндрІисі.кй с/р J0.09.2021 №2175 

Іи-5 

ІІроги- 

У гримішіси- 

І’СКОМСІІДІІЦІЇ-

I Іронії ІМЦІЇ-

10 І Іро ііііисрджсння мроекгу землеустрою та передачу безоплатно у власність Скляренко Вікторії Миколаївні земельну ділянку (кадастровий н о м е ^ ^  

І5205ЖІ500 51 000:0.14І ), площею 0,1200 га, для індивідуального садівництва (код КВЦПЗ - 01.05), в тому числі: площею 0,1200 га - рілля, за р ах ун о^В  

земель, комуітльної ііліісіюсгі сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: вулиця Перемоги, село 

їхні іишки ( )лсксшідріисі.кої селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Олгксйнлріпсі.кй с/р J0.09.202l Лі 2176 

Іи-5 

І Іроти-
УфИМІІЛИСИ-

І’екомсндації- 

I Іроиозиції-

10.2.1 І Іро ін гвсрджсііня проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Скляренку Ігорю Васильовичу земельну ділянку (кадастровий номер 

.15205X0500:51:000:0336), 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 Перемоги, село 

Бовтишка Олександрійської сслищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Олександрійська с/р J0.09.2021 № 2174 

За-5 

ІІроти- 
Угрималися- 

Рекомсндації- 

I Іропозицїї-

10.24 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Косенку Івану Васильовичу земельну ділянку (кадастровий номер 

35205X0500:51:000:0335), 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: село Бовтишка 

Олександрійської сслищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Олександрівська с/р 30.09.2021 № 2181 

За-5 

Проти- 

Утрималися- 

Рекомендації- 

Пропозиції-

10.25 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Кушвід Любові Іванівні земельну ділянку (кадастровий номер 

3520580500:51:000:0348), 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: село Бовтишка 

Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Олександрівська с/р 30.09.2021 Л» 2177 

За-5 

Проти- 

Утрималися- 

Рекомендації- 

Пропозиції-

11.1 Про затвердження проекту землеустрою та передачу Чулей Олені Іванівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:02:000:0721) в оренду

терміном на 10 (сім) років, площею 0,2500 га, для городництва (код КВЦПЗ - 01.07) в тому числі: 0,2500 га - рілля, за рахунок земель,

сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне користування за мажами села Гайове Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району Кіровоградської області. Встановити річний розмір орендної плати на рівні 12 % від нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки.

Олександрівська с/р 27.07.2021 № 1869

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації- -— _ —  .

—  ІІПОІІОЗИІЩ^^. ■ — .
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11.2 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду строком на 25 років ПрАТ «Кіровоградобленерго» земельну ділянку 

3520587500:51:000:0097 площею 0,0007 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної 

та теплової енергії за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики,оборони та іншого призначення, у тому числі 0,0007 га землі, нкі 

використовуються для технічної інфраструктури, за адресою: село Стара Осота Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 

області. Встановити орендну плату за користування земельною ділянкою зазначеною у пункті 2 даного рішення у розмірі 12% (дванадцять) иіл 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

Олександрівська с/р 12.03.2021 № 272 
За-5 

Проти- 

Утрималися- 

Рекомендації- 

Пропозиції-

11.3 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду строком на 25 років ПрАТ «Кіровоградобленерго» земельну ділянку 

3520587500:53:000:0150 площею 0,0009 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричнії! 

та теплової енергії за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики,оборони та іншого призначення, у тому числі 0,0009 га землі, икі 

використовуються для технічної інфраструктури, за адресою: село Нова Осота Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 

області. Встановити орендну плату за користування земельною ділянкою зазначеною у пункті 2 даного рішення у розмірі 12% (дванадцять) під 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

Олександрівська с/р 12.03.2021 № 270 

За-5 

Проти- 

Утрималися- 

Рекомендації- 
Пропозиції-

11.4 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду строком на 25 років ПрАТ «Кіровоградобленерго» земельну ділянку

• 587000:51:000:0076 площею 0,0016 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної 

плової енергії за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики,оборони та іншого призначення, у тому числі 0,0016 га землі, які 

використовуються для технічної інфраструктури, за адресою: село Ставидла Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 

області. Встановити орендну плату за користування земельною ділянкою зазначеною у пункті 2 даного рішення у розмірі 12% (дванадцять) під 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

Ставидлянська с/р 12.11.2020 № 317 
За-5 

Проти- 

Утрималися- 

Рекомендації- 

Пропозиції-

11.5 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду строком на 25 років ПрАТ «Кіровоградобленерго» земельну ділянку 

3520585500:51:000:0221 площею 0,0013 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної 

та теплової енергії за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики,оборони та іншого призначення, у тому числі 0,0013 га землі, які 

використовуються для технічної інфраструктури, за адресою: село Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 

області. Встановити орендну плату за користування земельною ділянкою зазначеною у пункті 2 даного рішення у розмірі 12% (дванадцять) від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

Олександрівська с/р 16.03.2021 № 276 
За-5 

Проти- 

Утрималися-

Рекомендації- *

Пропозиції-

Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду строком на 25 років ПрАТ «Кіровоградобленерго» земельну ділянку 

З^Рб81500:02:000:8502 площею 0,0025 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної 

та теплової енергії за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики,оборони та іншого призначення, у тому числі 0,0025 га землі, які 

використовуються для технічної інфраструктури, за адресою: село Букварка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 

області. Встановити орендну плату за користування земельною ділянкою зазначеною у пункті 2 даного рішення у розмірі 12% (дванадцять) від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

Розпорядження Олександрівської РДА 17.12.2013 № 483-р 

За-5 

Проти- 

Утрималися- 

Рекомендації- 

Пропозиції-

11.7 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду Мельнику Андрію Юрійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 

3520581500:53:000:0053) 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.

Олександрівська с/р 27.08.2021 № 1944 

За-5 

Проти- 

Утрималися- 

Рекомендації- 

Пропозиції-

11.8 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду Чулей Олені Іванівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:02:000:9101) в 

оренду терміном на 10 (десять) років, площею 1,0000 га, для сінокосіння і випасання худоби (код КВЦПЗ - 01.08) в тому числі: 1,0000 га - пасовища, за 

рахунек -земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не-надані у власність або постійне користування за межами села Гайове
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Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. Встановити річний розмір орендної плати на рівні 10 % від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

Олександрівська с/р 30.06.2021 № 1158 

За-5 

Проти- 

Утрималися- 

Рекомендації- 

Пропозиції-

11.9 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду Скрипнику Владиславу Миколайовичу земельну ділянку (кадастровий номер 

3520588000:51:000:0101) в оренду терміном на 10 (десять) років, площею 2,0000 га, для сінокосіння і випасання худоби (код КВЦПЗ - 01.08) в тому числі: 

2,0000 га - пасовища, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне користування 

в межах села Триліси Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. Встановити річний розмір орендної плати на 

рівні 10 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

Олександрівська с/р 27.08.2021 № 1983 

За-5 

Проти- 

Утрималися- 

Рекомендації- 

Пропозиції-

11.10 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду Ніколасву Володимиру Миколайовичу земельну ділянку (кадастровий номер 

3520584500:52:000:0064) 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 в межах села 

Григорівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. Встановити річний розмір орендної плати на рівні 12 % від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

Олександрівська с/р 27.08.2021 № 1919

За-5 М
Проти- Ч

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

11.11 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду Наливку Віталію Анатолійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 

3520584500:52:000:0063) 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 в межах села 

Григорівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. Встановити річний розмір орендної плати на рівні 12 % від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

Олександрівська с/р 27.08.2021 № 1927 
За-5 

Проти- 

Утрималися- 

Рекомендації- 

Пропозиції-

13.1 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Данову Сергію Костянтиновичу земельну ділянку (кадастровий номер 

3520555100:50:089:0031), 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 Перемоги (біля багатоквартирного житлового будинку №1), селище міського типу Олександрівка 

Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Олександрівська с/р 23.02.2018 № 569 «
За-5

Проти- Л
Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

19.1 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Ведуті Миколі Васильовичу земельну ділянку 

(кадастровий номер 3520555100:50:092:0024), площею 0,0796 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), в тому числі;, площею 0,0796 га - малоповерхова забудова, за рахунок земель, комунальної власності, які не 

надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Свободи, 68, селище міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5 
ІІроти- 

Утрималися- 

Рекомендації- 

I Іропозиції-

19.2 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Ракуті Андрію Валерійовичу земельну ділянку 

(кадастровий номер 3520583000:51:000:0140), площею 0,2500 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(ирнсидиґіна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), в тому числі: площею 0,2500 га - малоповерхова забудова, за рахунок земель, комунальної власності, які не 

шідшіі у власність або постійне користування за адресою: вулиця Шевченка, 120, село Івангород Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області.

За-5 

І Іроіи- 

У трималися- 

Рекомендації- 

I Іропозиції-

19 .1 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Повельку Кузьмі Івановичу земельну ділянку 

(кадисіровий номер 3520587500:52:000:0030), 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
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надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Вишнева, 14, село Іванівка Олександрівської селищної ради Кропивницького 

району Кіровоградської області.

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

19.4 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Петренко Ользі Дмитрівні земельну ділянку 

(кадастровий номер 3520580300:51:000:0377), 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 Миколаївська, 3, село Бірки Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області.

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

19.5 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Жадану Анатолію Петровичу земельну ділянку 

(кадастровий номер 3520580300:51:000:0375), 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 Миколаївська, 7а, село Бірки Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області.

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

•  Пропозиції-

Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Ламанову Анатолію Миколайовичу земельну ділянку 

(кадастровий номер 3520581500:51:000:0111), 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 Миру, 61, село Букварка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області.

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

19.7 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Фесун рлені Володимирівні земельну ділянку 

(кадастровий номер 3520555100:50:083:0024), площею 0,0664 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), в тому числі: площею 0,0664 га - малоповерхова забудова, за рахунок земель, комунальної власності, які не 

надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Героїв Крут, 11, селище міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

19.8 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Чорногорцю Василю Івановичу земельну ділянку 

(кадастровий номер 3520586500:52:000:0353), площею 0,2500 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд

• адибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), в тому числі: площею 0,2500 га - малоповерхова забудова, за рахунок земель, комунальної власності, які не 

і у власність або постійне користування за адресою: вулиця Перемоги, 17, село Нижчі Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького 

району Кіровоградської області.

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

19.9 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Поліщуку Миколі Олександровичу земельну ділянку 

(кадастровий номер 3520583500:52:000:0038), 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, 12, село Бандурове Олександрівської селищної ради Кропивницького 

району Кіровоградської області.

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

19.10 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Пронькіній Людмилі Іванівні земельну ділянку 

(кадастровий номер 3520587000:51:000:0077), площею 0,1380 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), в тому числі: площею 0,1380 га - малоповерхова забудова, за рахунок земель, комунальної власності, які не 

надані у власність або постійне користування за адресою: провулок Шкільний, 6а, село Ставидла Олександрівської селищної ради Кропивницького 

району Кіровоградської області.

За-5

Проти-

Утрималися- - — - —  -

Рекомендації- —  ~ —  -
Пропозиції- ^ '
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19.11 Про іиттіердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Джогану Петру Гордійовичу земельну 

ділянку (кадастровий номер 3520585500:51:000:0220), площею 0,2500 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадивші ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), в тому числі: площею 0,1380 га - малоповерхова забудова, за рахунок земель, комунальної власності, які 

не малині у власність або постійне користування за адресою: вулиця Новоселівська, 35, село Розумівка Олександрівської селищної ради Кропинниці.кого 

району Кіровоградської області.

Чи-5 

ІІроти- 

Утрималися- 

Рекомендації- 

I Іропозиції-

19.12 Про затверджений технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Овчаренко Ірині Анатоліївні земельну ділянку 

(кадастровий номер 3520583000:54:001:0008), площею 0,2500 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (код КІЩНЗ 02.01), в чому 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, 10, село Стримівка Олександрівської селищної ради Кропивницького 

району Кіровоградської області.

За-5 

ІІроіи- 

У ірималися- 

Рекомендації- 

I Іропо іиції-

19.13 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Туренко Тамарі Миколаївні земельну ділянку 

(кадастровий помер 3520581500:52:000:0050), площею 0,2500 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (код КВЦІІЗ 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, 7, село Роздолля Олександрівської селищної ради Кропивницького 

району Кірової радської області.

За-5 М
Проти- ^

Утрималися- 

Рекомендації- 

I Іропозиції-

19.14 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Лалак Валентині Миколаївні земельну ділянку 

(кадастровий помер 3520581500:51:000:0105), площею 0,2500 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибиа 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 Миру, 10, село Букварка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської област і.

1и-5 

І Іроти- 

Утрималися- 

Рскомендації- 

I Іропозиції-

19 15 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Войтович Оксані Степанівні земельну ділянку 

(кадастровий номер 3520586500:51:000:0094), 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 Садова, 83, село Соснівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської област і.

За-5

І Іроти- ,

Утрималися-

Рскомсндації- ^

Пропозиції- (Н

19 16 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Божку Дмитру Андрійовичу земельну ділянк^ 

(кадастровий номер 3520587500:52:000:0035), 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 Гоголя, 5, село Іванівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кірової радської області.

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

19.17 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Шмарку Анатолію Михайловичу земельну ділянку 

(кадастровий номер 3520587500:53:001:0149), 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 Горького, 32, село Нова Осота Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області.

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

19.18 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Слободян Дар’ї Юріївні земельну ділянку

(кадастровий номер 3520581500:51:000:0103), 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 Миру, 12, село Букварка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області. .

За-5
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Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

19.19 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Терону Леоніду Григоровичу земельну ділянку 

(кадастровий номер 3520581500:51:000:0104), 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 Миру, 24, село Букварка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області.

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

19.20 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Пляці Леоніду Павловичу земельну ділянку 

(кадастровий номер 3520584000:51:000:0039), 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 Миру, 17а, село Красносілля Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області.

За-5

Проти-

Утримапися-

Рекомендації-

Пропозиції-

19.21 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Шпильовій Валентині Анатоліївні земельну ділянку 

(кадастровий номер 3520555100:50:004:0003), площею 0,1082 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(^кадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), в тому числі: площею 0,1082 га - малоповерхова забудова, за рахунок земель, комунальної власності, які не 

ігаИГні у власність або постійне користування за адресою: вулиця Лісова, 1а, селище міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

19.22 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Дмітрієвій Валентині Микитівні земельну ділянку 

(кадастровий номер 3520555100:50:106:0012), площею 0,0955 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), в тому числі: площею 0,0955 га - малоповерхова забудова, за рахунок земель, комунальної власності, які не 

надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Тиха, 20, селище міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5

Проти-
Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

19.23 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Буданцевій Надії Сергіївні земельну ділянку 

(кадастровий номер 3520555100:50:116:0008), площею 0,0754 га, для будівництва і обслуговування Житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), в тому числі: площею 0,0754 га - малоповерхова забудована рахунок земель, комунальної власності, які не 

надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Сергія Єсєніна, 4, селище міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради

• Кропивницького району Кіровоградської області.

19.24 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність на правах спільної сумісної власності Буданцеву 

Богдану Миколайовичу та Буданцевій Вікторії Петрівні земельну ділянку (кадастровий номер 35205855100:50:083:0038), площею 0,0684 га, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), в тому числі: площею

0,0684 га - малоповерхова забудова, за рахунок земель, комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця

І ероїв Круг, 21, селище міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

19.25 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Курінному Григорію Васильовичу земельну ділянку 

(кадастровий номер 3520555100:50:112:0042), площею 0,1173 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), в тому числі: площею 0,1173 га - малоповерхова забудова, за рахунок земель, комунальної власності, які не 

надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Незалежності України, 125, селище міського типу Олександрівка Олександрівської 

селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

19.26 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Крохмальову Миколі Володимировичу земельну 

ділянку (кадастроцщил.'Чер 3520583500:51:000:0095), площею 0,2500 га, дшг-будівництва і обсдщщівання 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 вларності, які

За-5

Проти-
Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-



не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Григорія Юрченка, 35, село Красносілка Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

19.27 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Вихівській Юлії Володимирівні земельну ділянку 

(кадастровий номер 3520585000:51:000:0551), 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 Гната Юри, 33, село Підлісне Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області.

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

19.28 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Рябку Юрію Петровичу земельну ділянку 

(кадастровий номер 3520555100:50:068:0015), площею 0,0961 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), в тому числі: площею 0,0961 га - малоповерхова забудова, за рахунок земель, комунальної власності, які не 

надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Пушкіна, 47, селище міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації- Л
Пропозиції- А

19.29 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Волошенюку Сергію Євгеновичу земельну ділянку 

(кадастровий номер 3520584500:51:038:0008), площею 0,0961 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 Горького, 93-а, село Михайлівка Олександрівської селищної ради Кропивницького 

району Кіровоградської області.

За-5
Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

19.30 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Лавріненко Валентині Петрівні земельну ділянку 

(кадастровий номер 3520555100:50:110:0019), 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 Адамівська, 19, селище міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

19.31 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Малохатьку Василю Олексійовичу земельну ділянку 

(кадастровий номер 3520580300:51:000:0376), 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 «  

надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Лісова, 31, село Бірки Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області.

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

19.32 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Андрюніну Олегу Анатолійовичу земельну ділянку 

(кадастровий номер 3520584700:51:000:0193), 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 Шкільна, 23, село Несваткове Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області.

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

19.33 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Черненку Віктору Євгеновичу земельну ділянку 

(кадастровий номер 3520580300:51:000:0379), 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 Миколаївська, 8а, село Бірки Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області.

За-5

Проти-

Утрималися- —  —  -

--• Рекомендації- « V  ' —  - .

Пропозиції- _ „
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19.34 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Денисенко Аллі Павлівні земельну ділянку 

(кадастровий номер 3520586500:51:000:0090), 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 Садова, 64, село Соснівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області.

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

19.35 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Благітці Олені Анатоліївні земельну ділянку 

(кадастровий номер 3520588600:55:000:0055), 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, 8, село Омельгород Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області.

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

19.36 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Худолій Наталії Григорівні земельну ділянку 

(кадастровий номер 3520587500:53:000:0147), площею 0,1452 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), в тому числі: площею 0,1452 га - малоповерхова забудова, за рахунок земель, комунальної власності, які не 

надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Шевченка, 36, село Нова Осота Олександрівської селищної ради Кропивницького 

району Кіровоградської області.

•  За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

19.37 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Мізерному Дмитру Вікторовичу земельну ділянку 

(кадастровий номер 3520580300:51:000:0240), 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 - під житловою забудовою одно - та двохповерховою, за рахунок земель, 

комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Горького, 41, село Бірки Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

19.38 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Андерс Тетяні Костянтинівні земельну ділянку 

(кадастровий номер 3520583000:51:000:0391), площею 0,2175 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), в тому числі: площею 0,2175 га - малоповерхова забудова, за рахунок земель, комунальної власності, які не 

надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Миколаївська, 2, село Бірки Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області.

За-5

Проти- ,

Утрималися- 

Рекомендації-

•  Пропозиції-

Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Овчаренку Миколі Григоровичу земельну ділянку 

(кадастровий номер 3520583000:54:001:0011), 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, 11, село Стримівка Олександрівської селищної ради Кропивницького 

району Кіровоградської області.

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

19.40 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Лесів Сергію Олександровичу земельну ділянку 

(кадастровий номер 3520585000:51:000:0553), площею 0,1000 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), в тому числі: площею 0,1000 га - малоповерхова забудова, за рахунок земель, комунальної власності, які не 

надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Авдієвського, 74, село Підлісне Олександрівської селищної ради Кропивницького 

району Кіровоградської області.

За-5
Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

19.41 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Курці Марині Миколаївні земельну ділянку

(кадастровий номер 3520587500:52:000:0010), 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 Підйомна, 7, село Іванівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області. , _ ' ' '
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ІІ ропі 

У фішйіші'и 

ІЧ'КІ »МСНЛІНІІІ 

І Іронії ІІІІІІІ

14.42 Мри ініиерлжснни іехнічікії документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Голинській Євдокії Миколаївні земельну ділянку 

(кадисіроннІІ номер ИЛІ.155 100 МІ (155:0012), площею 0,0980 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(нрисішнЛни ділинки) (кил КІІЦІП 02 01), и тому числі: площею 0,0980 га - малоповерхова забудова, за рахунок земель, комунальної власності, які не надані 

у іілиенісп. иПіі нос І (Мис корис іуіішінм за адресою: вулиця Польова, 22, селище міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради 

Кронинииці.коіо риііону Кіроиоі рпдсі.кої області.

Ча-5 

І Іроїм- 

У і рнмії їксм 

І’екомендннії- 

I Іронії ІІІПІЬ

19.43 І Іро шіисрджсппи ісхіїїчиоі документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Хоньці Любові Павлівні земельну ділянку (кадасфовий 

номер .152(1587500 5 І 000:0156). площею 0,2500 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянки) (код КИЦІ ГІ (12 01), н юму числі: площею 0,2500 га - малоповерхова забудова, за рахунок земель, комунальної власності, які не надані у власність 

або иосііМнс корнсіукініїїм ні идрссою: вулиця Центральна 32, село Нова Осота Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 

області

Чи-5

Проти*

У іримилиси- 

І’СКОМСІІДИЦІ)- 

I Іроноіиції-

19.44 Про ні і иердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Лисенку Леоніду Володимировичу земельну ділянку 

(кадастровим номер .1520555100:50:104:0030), площею 0,0800 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і спощ^Ь 

(присадибна ділянки) (код КНІ (І ГІ 02.01), в тому числі: площею 0,0800 га - малоповерхова забудова, за рахунок земель, комунальної власності, які не над І^Р  

у класність або постійне користування за адресою: вулиця Раєвського, 34, селище міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради 

Кроиинницької о району Кіровоградської області.

Чи-5 
І Іроти- 

Уфималися- 

Рскомеидації- 

I Іроно іиції-

19.45 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Ільченку Володимиру Іллічу земельну ділянку 

(кадастровий номер 3520587500:51:000:0099), площею 0,2500 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянки) (код КВІ (І ІЗ 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, 10а, село Стара Осота Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської област і.

Чи-5
І Ірот и- 

Утрималися- 

Рскомендації- 

I Іропозиції-

19.46 І Іро затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Горобець Ганні Іванівні земельну ділянку (кадастровий 

номер 3520555100:50:117:0029), площею 0,1247 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (код КВІ (І ІЗ 02.01), в тому числі: площею 0,1247 га - малоповерхова забудова, за рахунок земель, комунальної власності, які не надані у власність 

або постійне користування за адресою: вулиця Ватутіна, 45, селище міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області

І Іроти- 

Уірималися- 

Рекомендації- 

I Іроноіици-

19.47 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Жидик Любові Григорівні земельну ділянку 

(кадастровий помер 3520583000:54:000:0020), площею 0,2500 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), втому числі: площею 0,2500 га - малоповерхова забудова, за рахунок земель, комунальної власності, які не надані 

у власність або постійне користування за адресою: вулиця Шевченка, 5, село Стримівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області.

За-5 

І Іроги- 

У фималися- 

Рекомендації- 

I Іронозиції-

19.48 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Гошуренко Ользі Лрхипіііні земельну ділянку 

(кадастровий номер 3520582000:53:000:0071), площею 0,2500 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських Оудіислі. і споруд 

(присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), в тому чйелі: площею 0,2500 га - малоповерхова забудова, за рахунок земель, комунальної власності, які не надані 

у власність або постійне користування за адресою: вулиця Шкільна, 5, село Любомирка Олександрівської селищної ради Кропипннцького рпііоиу 

Кіровоградської області.

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

19.49 Про .затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатному власність Мартиновій Валент ині Василіині земельну ділинку 

(кадасфовий номер 3520580300'54-:000:0366), пдощ£и^іі2500 га, для будівництва і обслуговування житлово»будинку. госііо;щдцуіих Оудіислі. і споруд 

(присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), в тому числі: площею-0,2500 га - малоповерхова забудована рахунок земель, комунальної вдаеноси, икі не ііидиіи
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у власність або постійне користування за адресою: вулиця Миколаївська, 10, село Бірки Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області.

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

19.50 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Печериці Миколі Трифоновичу земельну ділянку 

(кадастровий номер 3520580500:51:000:0322), 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: провулок Раєвського, 5, село Бовтишка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області.

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

19.51 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Стрижак Аллі Володимирівні земельну ділянку 

(кадастровий номер 3520582500:51:015:0011), 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 - під житловою забудовою одно - та двохповерховою, за рахунок земель, 

комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Садова (Радянська), 3, село Голикове Олександрівської 

селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

•  Пропозиції-

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель площею 0,9088 га земельної ділянки загального користування, 

ока використовується як внутрішньо квартальні проїзди, пішохідні зони (код КВЦПЗД - 03.20), що перебувають у запасі за адресою: вул. Шевченка, смт 

( (лександрівка, Олександрівська селищна рада, Кропивницький район, Кіровоградська область.

Олсксандрівська с/р 29.05.2021 № 1240

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

26.1 Про надання дозволу ТОВ «Цефей Солар» на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки 

3520582000:51:000:8004 площею 2,2000 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд енергогенеруючих підприємств, 

установ і організацій (код КВЦПЗ- 14.01), що розташована межах села Вищі Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області.

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

26.2 Про надання дозволу ТОВ «Персей Піві» на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки 

3520582000:51:000:8002 площею 2,6300 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговувану будівель і споруд енергогенеруючих підприємств, 

установ і організацій (код КВЦПЗ- 14.01), що розташована межах села Вищі Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

К іровоградської області.

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

26.3 І Іро надання дозволу ПрАТ «Кіровоградобленерго» на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії (код згідно КВЦПЗ 14.02) під розміщення 

трансформаторної підстанції КТП 10/0,4 кВ та 1 опору повітряної лінії ПЛ 10 кВ орієнтовною площею 0,002 га, за рахунок земель промисловості, 

іринспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, які не надані у власність або постійне користування, що розташована за адресою: вул. 

Молодіжна, біля буд. 18-А, смт. Олександрівна Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних 

матеріалів).

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

26.4 Про надання дозволу ПрАТ «Кіровоградобленерго» на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії (код згідно КВЦПЗ 14.02) під розміщення 

ірансформаторної підстанції 10/0,4 кВ ТП-81 орієнтовною площею 0,0025 га, за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 

іншого призначення, які не надані у власність або постійне користування, що розташована за межами села Розумівка Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5 

Проти- 

Утрималися- 

Рекомендації- 

Пропозиції- .

26.5 Про надання дозволу ПрАТ «Кіровоградобленерго» на розроблешщщоекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для розміщщня, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі-електричної та теплової енергії (код згідно КВЦПЗ 14.02) під розміщення

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-
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*
цтшГ

финсформигорної іііді'іииції І(І/(М кИ ТІ 1-144 орієнтовною площею 0,0025 га, за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 

оборони ш іншої її іірііііш'іенни, икі не палимі у власність або постійне користування, що розташована за межами села Веселе Олександрівської селищної 

ради Кроііиішііці.кіно риМоиу Кіроиоіридсі.кої області (відповідно до графічних матеріалів).

Іи-5 

ІІроги- 

У фимнлисм-

1‘СКОМСІІЛІЩІ)- 

I ІрОІІОІІІЦІ)-

26.6 І Іро милішим до шолу І ІрЛТ «Кіровогридобленерго» на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для розміщення, 

будівництва, екеїілуитиції гп обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії (код згідно КВЦПЗ 14.02) під розміщення 

фшіеформнгорноі підсіїїнції 10/0,4 кВ I I 1-333 орієнтовною площею 0,0025 га, за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони 

їй іншого прилишении, нкі не нидині у власність або постійне користування, що розташована за межами села Букварка Олександрівської селищної ради 

Кропииницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів). 

іи-5 

І Іроги- 

Угримилиеи- 

РскомснднціІ- 
I Іропошції-

27.1.11 1 Іро ннлншін дозволу Близнюку Олександру Петровичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ііідипідуилі.ііого сидіїшицгви (код згідно з КВЦПЗ 01.05), орієнтовною площею 0,0600 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність 

або постійне корисіуншіня ш адресою: вулиця Тясминська, 75, селище міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького 

району Кіроногридської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5 

І Іроги- 

Угримнлнся- 

Рекомснднції- 

I Іропошції-

27.1.2 І Іро ішдиння дозволу Усенко Ірині Олександрівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництв? 

(код згідно КВІ |І ІЗ 01.07), орієнтовною площею 0,1000 га, в тому числі: 0,1000 га - рілля (код угідь згідно з КВЗУ 001.01), за рахунок земельної ділянки з 

кадисфовим номером 3520555100:02:000:9013, яка не надана у власність або постійне користування в межах селища міського типу Олександрівка 

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

Зи-5 

І Ірог и- 

Угрималиея- 

Рскомепдації- 
I Іромошції-

27.1.3 І Іро надання дозволу Руссу Мотроні Петрівні, на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок орієнтовною площею 0,2500 

ги у власність, а саме:

для будівництва іа обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ - 02.01) орієнтовною площею

0,1500 га, за рахунок земель житлової та громадської забудови комунальної власності за адресою: вулиця Тясминська, 115, селища 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 

ибо постійне користування, за адресою: вулиця Тясминська, 115, селища міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького 

району Кіровоградської області.

За-5 

І Іроги-

Угрималися- ,

Рекомсндації-

I Іронозицїї-

27.1.4 Про надання дозволу Цимбапу Миколі Сергійовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ - 02.01), орієнтовною площею

0,1000 га, за рахунок земель житлової та громадської забудови, не наданих у власність або постійне користування за адресою: вулиця Молодіжна, 28, 

селище міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

27.1.5 Про надання дозволу Касіч - Пилипенко Раїсі Василівні 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

0,1500 га, за рахунок земель житлової та громадської забудови, не наданих у власність або постійне користування за адресою: вулиця Південна, 38, селище 

міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

27.1.6 Про надання дозволу Нечипоренку Віктору Олександровичу 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

0,1000 га, за рахунок земель житлової та громадської забудови, не наданих у власність або постійне користування за адресою: вулиця Мацієвича, 84, селище 

міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації- - — .. —  .

Пропозиції- ___ — . —



27.1.7 Про надання Пересуньку Михайлу Дмитровичу, на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок орієнтовною 

площею 0,4000 гау власність, а саме:

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ

- 02.01) орієнтовною площею 0,1500 га, за рахунок земель житлової та громадської забудови комунальної власності за адресою: вулиця Піщана, 9, селища 

міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області;

для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03) орієнтовною площею 0,2500 га, за рахунок земель 

комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування, за адресою: вулиця Піщана, 9, селища міського типу Олександрівка 

< Хлександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

27.1.8 Про надання дозволу Чабану Володимиру Семеновичу 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 Ринкова, 28, селище міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5
Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

27.1.9 Про надання дозволу Глигалу Віталію Васильовичу 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: провулок Вокзальний, селище міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького

• шу Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

\ За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

27.1.10 Про надання дозволу Нелень Оксані Олексіївні 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 

класність або постійне користування межах селища міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 

області (відповідно до графічних матеріалів), (рішення виноситься повторно)

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

27.1.11 Про надання дозволу Атамасю Олександру Васильовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для 

городництва (код згідно КВЦПЗ 01.07) орієнтовною площею 0,6000 га, в тому числі: 0,6000 га - рілля (код угідь згідно з КВЗУ 001.01), за рахунок земель 

комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Тясминська, селище міського типу Олександрівка 

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

За-5

Проти-

Утрималися- *

Рекомендації-

Пропозиції-

* 2 Про надання дозволу Шпаку Віталію Івановичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва 

гідно КВЦПЗ 01.07) орієнтовною площею 0,6000 га, в тому числі: 0,6000 га - рілля (код угідь згідно з КВЗУ 001.01), за рахунок земельної ділянки з 

кадастровим номером 3520555100:02:000:9037 комунальної власності, яка не надана у власність або постійне користування в межах селища міського типу 

(Хиександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

27.1.13 Про надання дозволу Сипку Павлу Миколайовичу 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 комунальної власності, які не надані у 

власність або постійне користування (на території колишнього гаражного кооперативу «Тясмин») в межах населеного пункту селища міського типу 

Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградська області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

27.1.14 Про резервування земельних ділянок та створення громадський пасовищ та сіножатей на території Олександрівської селищної ради та затвердження 

переліку земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності, що розташовані в адміністративних межах Олександрівської 

селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, згідно з додатками до даного рішення селищної ради, зарезервованих для забезпечення 

потреб жителів територіальної громади в сінокосінні та випасанні худоби та створення громадських сіножатей та пасовищ.

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації- . .



27.1.15 Про надання дозволу ПІольці Валентині Олександрівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистою селянського г осподарства (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 за межами селища міського типу 

Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5

Проти-

Утримапися-

Рекомендації-

Пропозиції-

Олександрівський селищний голова Безпечний О.І. повідомив, що на даній земельній ділянці, орієнтовною площею 16,0000 га, проводиться 

випас ВРХ населенням емт Олександрівка (жителі вулиць Південна та Щаслива).

27.1.16 Про надання дозволу Королю Руслану Валерійовичу 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 фунтів 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 селища міського типу 

Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

Олександрівський селищний голова Безпечний 0.1. повідомив, що на даній земельній ділянці, орієнтовною площею 16,0000 га, проводиться 

випас ВРХ населенням емт Олександрівка (жителі вулиць Південна та Щаслива).

27.1.17 Про надання дозволу Сіряк Тетяні Анатоліївні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведеі^ЦВ 

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 за межами селища міського типу 

Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5

Проти-

Утримапися-

Рекомендації-

Пропозиції-

Олександрівський селищний голова Безпечний О.І. повідомив, що на даній земельній ділянці, орієнтовною площею 16,0000 га, проводиться 

випас ВРХ населенням емт Олександрівка (жителі вулиць Південна та Щаслива).

27.1.18 Про надання дозволу Антоненку Віктору 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 Підфупа включає сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для, випасання худоби, здійснення заходів щодо 

охорони родючості фунтів 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 селища міського типу 

Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-

Ііроти- ,

Уфималися-

Рекомендації-

Пропозиції- зняти з розгляду (заявник Антоненко В.В. подав заяву - 09 грудня 2021 року № 4755 - про припинення розгляду заяви

20.10.2021 року №3954) ^

27.1.19 І Іро надання дозволу Макаренку Юрію 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 фунтів 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 селища міського типу 

(Хііекеандрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції- зняти з розгляду (заявник Макаренко Ю.В. подав заяву - 09 фудня 2021 року № 4756 - про припинення розгляду заяви (від

20.10.2021 року №3955))

27.1.20 Про надання дозволу Торосяну Артуру Торосовичу 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 комунальної власності, які не надані у 

власність або постійне користування (на території колишнього гаражного кооперативу «Тясмин») в межах селища міського типу Олександрівка 

Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградська області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

27.1.21 Про надання дозволу Маліні Юлії Миколаївні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва 

(код згідно КВЦПЗ 01.07), орієнтовною площею 0,1000 га, за рахунок земельної ділянки комунальної власності, яка не надана у власність або постійне 

користування в межах селища міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно 

до ірафічних матеріалів). -

За-5 - ' - -
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Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозицїї-

27.1.22 Про надання дозволу Кислій Ользі Василівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва 

(код згідно КВЦПЗ 01.07), орієнтовною площею 0,1500 га, за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 3520555100:02:000:9028, яка не надана у 

власність або постійне користування в межах селища міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендацїї-

Пропозиції-

27.1.23 Про надання дозволу Черкасу Володимиру Гнатовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для 

городництва (код згідно КВЦПЗ 01.07), орієнтовною площею 0,4000 га, за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 3520555100:02:000:9028, яка 

не надана у власність або постійне користування в межах селища міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

27.1.24 Про надання дозволу Погорілому Юрію Володимировичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для 

городництва (код згідно КВЦПЗ 01.07), орієнтовною площею 0,4500 га, за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 3520555100:02:000:9028, яка 

не надана у власність або постійне користування в межах селища міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

•  За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

Заслухали Погорілого Юрія Володимировича який повідомив, що він дійсно обробляє дану земельнк ділянку орієнтовно 10 років.

27.3.1 Про надання дозволу Бондарю Андрію Дмитровичу 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 комунальної власності, які не надані у 

власність або постійне користування за адресою: вулиця Шевченка, село Бірки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградська 

області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

27.3.2 Про надання дозволу Крюк Ганні 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 в межах села Бірки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до 

графічних матеріалів).

За-5

Проти-

Утрималися- «

Рекомендації-

* Пропозиції-

Про надання дозволу Рупатовській Ірині Юріївні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва 

гідно КВЦПЗ 01.07), орієнтовною площею 0,4700 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-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

27.4.2 Про надання дозволу Бульбаку Михайлу Григоровичу 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 земельної ділянки комунальної 

власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: повулок Садовий, 3, село Бовтишка Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

27.4.3 Про надання дозволу Чорній Катерині Дмитрівні 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 земельної ділянки комунальної власності, які не 

надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Гагаріна, село Бовтишка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації- . _ '

Пропозиції^
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27,4 4 І І|ІІ І НИНІШНІЇ ЖІІМІІНУ ДуПІШІІ ( »псині ІІшісріїїші ни розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

іидніНдупнміїиіі нинішнії ній Ікни м Іліні і КІН (І Г) 01.05), орієнтовною площею 0,1200 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність 

або ніч’ і Нін? hupm і \ іншії н ш міі* ймн ічмш іиіи і ішіки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до 

ІрІїфіЧНН* МШСрНПНЩ 

їй '

І Ірині- 
Уірііммініс*
ІЧчмімендиіііІ
I |рі>||< І Н ІШ І

27.4.5 Про іііішішн жииііну Дубінні Олександру Михайловичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ііідііііІдупііі.ініні силі мшш і ми (код її ідно і КИЦІ 13 01.05), орієнтовною площею 0,1200 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність 

або носі Ніні’ к орт і німини ш мсжііми села Ііовтишка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до 

графічнії* чіисршіїи)

Чн-5

I I  ропі
Уіримшіиси- 
І'скомепдниіі- 
I Іронії інцК-

27.4.6 Про ііндшіші доііюлу Дубівці Лідії Леонтіївні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

індиіндушп.ноіо еидінництіш (код згідно з КВЦПЗ 01.05), орієнтовною площею 0,1200 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність 

або мосіійпс корне і уішнни ш межами села Бовтишка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до 

графічних мпгсрінлііі).

Іа-5 

І Іроги- 

Утримнлися- 

Рекомсндації- 

I Іропозиції-

27.4.7 І Іро надання дозволу Омуховському Віталію Костянтиновичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

і ородпицтиа (код згідно КВІ(ПЗ 01.07), орієнтовною площею 0,6000 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-5 
І Іроти- 

У ірималися- 

Рекомендації- 

1 Іроиозиції-

27.4.8 І Іро надання дозволу Явтушенку Володимиру Васильовичу 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 земельної ділянки комунальної 

власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Набережна, 46, село Бовтишка Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

27.5.1 Про надання дозволу Кравцовій Оксані Петрівні 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 

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 сіножа' 

зокрема, неможливості їх розорювання), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 3520581500:02:000:0350, комунальної власності, які не нг 

у власність або постійне користування за межами села Букварка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської облаі 

(відповідно до графічних матеріалів).

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

27.5.2 Про надання дозволу Мельник Олені Василівни 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 Миру, 25, село Букварка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 

області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

27.5.3 Про надання дозволу Гойко Дар’ї Володимирівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,9000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у 

власність або постійне користування за адресою: вулиця Перемоги, село Букварка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 

області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

I Іропошції- ___

27.5.4 Про надання дозволу Мельнику Василю,Тарасовичу на [кпщу.іення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власністщря ведення 

особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у
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класність або постійне користування за адресою: вулиця Перемоги, 9, село Букварка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозицїї-

27.5.5 Про надання дозволу Чорній Ірині Іванівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,1100 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у 

власність або постійне користування за адресою: вулиця Світла, 18а, село Роздолля Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

27.5.6 Про надання дозволу Вознику Віктору Васильовичу 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 комунальної власності, які не надані у 

власність або постійне користування за адресою: вулиця Набережна, село Букварка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

27.5.7 Третяку Михайлу Михайловичу, на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок орієнтовною площею 1,0500 га у

• іість, 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 Світла, 14, село 

Роздолля Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області;

для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03) орієнтовною площею 0,8000 га, за рахунок земель 

комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування, за адресою: вулиця Світла, 14, село Роздолля Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

27.6.1 Про надання дозволу Павлюковець Парасковії Дмитрівні 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 Молодіжна, село Гайове Олександрівської Селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 

(відповідно до графічних матеріалів).

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

27.6.2 Про надання дозволу Павлюковець Парасковії Дмитрівні на розроблення проекту землеустрокЛцодо відведення земельної ділянки у власність для 

иедення особистого селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,3200 га, за рахунок земель комунальної власності, які не

• н у власність або постійне користування в межах села Гайове Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 

овідно до графічних матеріалів).

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

27.6.3 Про надання дозволу Маган 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 насовища (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 3520581700:02:000:9102, 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-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

27.8.1 Про надання дозволу Верболоз Валентині Дмитрівні 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 земельної ділянки комунальної 

власності, яка не надана у власність або постійне користування в межах села Голикове Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5

Проти-

Утрималися-- — - •

Рекомендації- —  - .. . ' -

Пропозиції- _ _



П Н І  Мри НИДІННІ» 1111 ИШ:ІУ ( ІсОЛИІІІ І с і ямі Володимирівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для недоїмці осоПисино сенянськоіо іосмодирстиа (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земельної ділянки комунальної 

ндиспоеіі, яки не иидіїни у класність ибо постійне користування в межах села Голикове Олександрійської селищної ради Кропивницького району 

Кірошнридсі.коі оОлисії (шдіюшдпо до графічних матеріалів).

ЧіИ 

І Іроти- 
Утрнмилием- 
Рскомсндішії- 
I Іроноінції-

27.8.3 І Іро ішдаїшя доношу ( іеґшині Ларисі Євгенівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистою селянської')) гоеподарстіш (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земельної ділянки комунальної власності, яка не 

ішдшш у власність або ііосіііінс користування в межах села Голикове Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 

(иідіювідіїо до графічних матеріалів).

Ча-5 
ІІроти- 
Утримшшся- 
Рекомсндішії- 
I ІропоіиціУ-

27.10.1 І Іро надання дозволу І Ісрссуиі.ко Дарії Аврамівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарст ва (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,2500 га, за рахунок земель комунальної власності, яка не надана у 

власність або постійне користування за адресою: вулиця Зарічна, село Красносілка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області.

Ча-5 
І Іроти- 
Утрималися- 
Рскомсилпції- 
І Іронозиції-

27.10.2 Про надання дозволу Носенко Анні Сергіївні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва 

(код згідно КВІ [114 01.07), орієнтовною площею 0,6000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування в 

межах села Красносілка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

Ча-5 
І Іроти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
I Іронозиції-

27.10.3 І Іро надання дочнолу Сухом’яс Віталію Петровичу 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, яка не надана у 

класність або постійне користування за адресою: провулок Зелений, 13, село Красносілка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області,

Ча-5 
1 Іроїи- 
Угрималися- 
Рекомсндації- 
I Іронозиції-

27.10.4 1 Іро надання дозволу Мішустіній Раїсі Пилипівні 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, яка не надана у 

пласкість або постійне користування за адресою: вулиця Березова, село Красносілка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської област і.

Ча-5 *
1 Іроти- 
Уірималиея- 
Рекомендації- 
I Іронозиції-

27.10.5 Про надання дозволу Мішустіну Ігорю Олександровичу 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, яка не 

надана у власність або постійне користування за адресою: вулиця Щаслива, 7, село Красносілка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області.

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

27.10.6 Про надання дозволу Балюку Віталію Олександровичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,5400 га, за рахунок земель комунальної власності, яка не 

надана у власність або постійне користування за адресою: вулиця Декабристів, 3, село Бандурове Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області.

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

27.10.7 Про надання дозволу Виннику Ігорю Івановичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,6000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у 

власність або постійне користування за адресою: вулиця Синьогубівська, 50, село Красносілка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

Ча-5 - - " _  ______ -



Угрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

27.10.8 Про надання дозволу Коломієць Лідії Порфирівні 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 земель комунальної власності, які не надані у 

власність або постійне користування за адресою: вулиця Мельниківська, село Красносілка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

27.10.9 Про надання дозволу Кирилюку Івану Мартиновичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,5000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не 

надані у власність або постійне користування за межами села Красносілка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 

(відповідно до графічних матеріалів).

За-5
Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

27.10.10 Про надання дозволу Винник Катерині Омелянівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,3900 га, за рахунок земель комунальної власності, які не 

надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Синьогубівська, 25, село Красносілка Олександрівської селищної ради Кропивницького 

району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5

•  Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозицїї-

27.10.11 Про надання дозволу Уманець Вікторії Василівни на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,5000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у 

власність або постійне користування за адресою: село Красносілка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 

(відповідно до графічних матеріалів).

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

27.10.12 Про надання дозволу Моцару Тарасу Григоровичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,6500 га, за рахунок земель комунальної власності, які не 

надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Шкільна, село Красносілка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції- «

27.10.13 Про надання дозволу Моцар Марії Іллівни на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

ом&істого селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,5500 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у 

в ^^ іст ь  або постійне користування за адресою: вулиця Дмитра Коломійця, село Красносілка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

27.10.14 Про надання дозволу Білій Анні Олександрівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,5000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у 

власність або постійне користування за адресою: вулиця Зарічна, село Красносілка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5

Проти-

Утримапися-

Рекомендації-

Пропозиції-

27.10.15 Про надання дозволу Чухно Василю Дмитровичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,3500 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у 

власність або постійне користування за адресою: вулиця Синьогубівська, 28, село Красносілка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

27.10.16 Про надання дозволу Кучеренко Лесі Олександрівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельноГділянки у власність для 

ведення особиЛВПГселянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною пЛоЩВЮТі4600 га, за рахунок земель комунальної власності, які не



54

надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Хліборобів, 27, село Красносілка Олександрівської селищної ради Кропивницького 

району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

27.10.17 Про надання дозволу Березному Сергію Олександровичу 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 з кадастровим номером 3520583500:02:000:9068, які не надані у власність або постійне користування за 

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

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

27.10.18 Про надання дозволу Пересуньку Віталію Антолійовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,4000 га за рахунок земель комунальної власності, які не 

надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Зарічна, 3, село Красносілка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-
Пропозиції-

27.10.19 Про надання дозволу Архипенко Юлії Леонідівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,1000 га за рахунок земель комунальної власності, які не надані у 

власність або постійне користування за адресою: вулиця Миру, 9, село Красносілка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

27.10.20 Про надання дозволу Собко Наталії Віліївні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,3100 га за рахунок земель комунальної власності, які не надані у 

власність або постійне користування за адресою: вулиця Зарічна, 47, село Красносілка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5
Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

27.10.21 Про надання дозволу Дзюрі Вікторії Василівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,3500 га за рахунок земель комунальної власності, які не надані у 

власність або постійне користування за адресою: вулиця Щаслива, село Красносілка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

27.10.22 Про надання дозволу Віннік Наталії Валентинівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,9500 га за рахунок земель комунальної власності, які не 

надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Шевченка, 35, село Красносілка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

27.10.23 Про надання дозволу Гриб Лариси Петрівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,6600 га за рахунок земель комунальної власності, які не надані у 

власність або постійне користування за адресою: вулиця Садова, 13, село Красносілка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

27.10.24 Про надання дозволу Балюку Юрію Олександровичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,8300 га, за рахунок земель комунальної власності, яка не 

надана у власність або постійне користування за адресою: вулиця Шевченка, 14, село Бандурове Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області.__  - __

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

За-5



Проти-

Утримапися-

Рекомендації-

Пропозиції-

27.10.25 Про надання дозволу І олииському Олександру Івановичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність дііи 

ведення особистою селянською госп одарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,7400 га, за рахунок земель комунальної власност і, які не 

калані У власність або постійне користування за адресою: вулиця Конєва, 19, село Красносілка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

ІІІ-5 

І Іротн- 

У ірималися- 

Рскомеидації- 

I Іроноіиції-

.'7 II) .’6 І Іро ІШЛІІІІІІН дозволу Добровольському Олексію Петровичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,3000 га, за рахунок земель комунальної власності, які 

не падині у иласнісії. або постійне користування за адресою: вулиця Анатолія Дейнека, 2, село Красносілка Олександрівської селищної ради 

К'роііиііницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

Ча-4 

1 Іроти- 

Утрималися- 

Рекомендації- 

I Іропозиції-

27.10.27 І Іро надання дозволу Заславському Івану Анатолійовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність дня 

нсдспня особистого селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,2500 га, за рахунок земель комунальної власності, які не 

надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Анатолія Дейнека, 16, село Красносілка Олександрівської селищної ради Кропивницького 

району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

•  За-5

Проти-

Утримапися-

Рекомендації-

Пропозиції-

27.10.28 Про надання дозволу Кулик Надії Петрівни на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,4500 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у 

власність або постійне користування за адресою: вулиця Садова, 15, село Бандурове Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5

Проти-
Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

27.10.29 Про надання дозволу Шишаку Івану Володимировичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,6000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не 

надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Шевченка, 2, село Бандурове Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації- »

Пропозиції-

ШО.ЗО Про надання дозволу Лук’яненку Віктору Михайловичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

рня особистого селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,3700 га, за рахунок земель комунальної власності, які не 

надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Шевченка, 3, село Бандурове Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

27.10.31 Про надання дозволу дозвіл Олійник Олені Григорівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,3300 га, за рахунок земель комунальної власності, які не 

надані у власність або постійне користування за адресою: провулок Зелений, 1, село Красносілка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

27.10.32 Про надання дозволу Гигі Валентині Миколаївні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,8100 га, за рахунок земель комунальної власності, які не 

надані у власність або постійне користування за адресою: вулиці Миру, 11, село Красносілка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції- . -
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27.10.11 Про миліший потону Ципшок Анатолію Васильовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

іишсиісті. дли псдімши осоЛисіоіо селянського г осподарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,9909 га, в тому числі: 1,9909 - га пасовища 

(код уіідь и і лі іо і КІГІУ 002 02 Підгрупа включає сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для, випасання худоби, здійснення 

заходіи щодо очорним родючості ґрунтів та заборони інтенсивної сільськогосподарської діяльності при обробітку сільськогосподарських угідь пасовища, 

зокрема, іііСмронії їх роюріоішнни) за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 3520583500:02:000:5021, яка не надана у власність або постійне 

кориеіуніїїіііи ні межами село Баидуропе Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних 

маїеріаліп)

Іи-5

11 рої II-
У грималиси- 

І’скомсндішіІ- 
I ІропошціІ-

27.10.34 Про ішдаїїпи дозволу Синьогубу Олександру Валентиновичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для веденим особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,9885 га, в тому числі: 0,9885 - га пасовища 

(код угіді. згідно і КНЧУ 002,02 Підгрупа включає сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для, випасання худоби, здійснення 

заходів щодо охорони родючосіі ірунтів та заборони інтенсивної сільськогосподарської діяльності при обробітку сільськогосподарських угідь пасовища, 

зокрема, заборона їх розорювання) за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 3520583500:02:000:5007, яка не надана у власність або постійне 

користування за межами село Ьандуровс Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних 

матеріалів).

Ча-5 

І Іроти- 

У ірималися- 

Рекомсндації- 

I Ірогю зиції-

27.11.1 І Іро надання дозволу Москаленку Володимиру Пилиповичу 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, я к ^ А  

не надані у класність або постійне користування за адресою: вулиця Велика, 63, село Красносілля Олександрівської селищної ради Кропивницького^^ 

району Кіровог радської області (відповідно до графічних матеріалів),

За-5 

ІІроти- 

Угрималися- 

Рекомендації- 

ГІропозиції-

27.11.2 Про надання дозволу Ковальчук Людмилі Василівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не 

надані у власність або постійне користування за межами села Красносілля Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 

області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

27.11.3 Про надання дозволу Гордовій Зої Іванівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва 

(код згідно КВЦПЗ 01.07), орієнтовною площею 0,4500 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування 

за адресою: вулиця Нова, 15, село Красносілля Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до 

графічних матеріалів).

За-5 *

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-
Пропозиції-

27.11.4 Про надання дозволу Величко Марії Олександрівні 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 Красносілля Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 

(відповідно до графічних матеріалів).

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

27.11.5 Про надання Бабич Валентині Степанівні 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, село Красносілля Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

27.11.6 Про надання дозволу Зіноватній Варварі Никифорівні 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 Тясминська, 18, село Красносілля Олександрівської селищної ради Кропивницького 

району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5

____  - Проти- __  ______ _ __

'" ~ Утрималися-
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27.11.7 Про надання дозволу Турчин Софії Миколаївні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 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: вулиця Тясминська, 24, село Красносілля Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

27.11.8 Про надання дозволу Сопільняк Ніні Павлівні 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 Миру, 23, село Красносілля Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

27.11.9 Про надання дозволу Канюці Ніні Павлівні 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 

класність або постійне користування за адресою: вулиця Миру, 25, село Красносілля Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5

Проти-

•  Утрималися-

Рекомендації- 

Пропозиції-

27.11.10 Про надання дозволу Дяченку Анатолію Івановичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,2100 га, за рахунок земель комунальної власності, які не 

надані у власність або постійне користування за адресою: провулок Дружби, 2, село Красносілля Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5

Проти-
Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

27.11.11 Про надання дозволу Чмир Надії Григорівні 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 Партизанська, 45, село Красносілля Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

27.11.12 Про надання дозволу Русенко Яні Русланівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,9000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у 

і^Шиісгь або постійне користування за адресою: вулиця Тімірязєва, село Красносілля Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

^^Роградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

27.11.13 Про надання дозволу Зінченку Володимиру Григоровичу 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 Тімірязєва, село Красносілля Олександрівської селищної ради Кропивницького 

району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

27.11.14 Про надання дозволу Костенко Наталії 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, за рахунок земель комунальної власності, які не 

надані у власність або постійне користування за межами села Красносілля Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 

області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

27.11.15 Про надання дозволу Деренкову Сергію Михайловичу 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: площею 2,0000 га - багаторічні

Рекомендації-
Пропозиції-
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насадження (код КИЧУ 002.03), ш рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за межами села 

Красносілля Олсксандрінсіїкої селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5 

1 Іроти- 

У фИМНЛИСЯ-

Рскомендації- 

1 Іроиошції-

27.11.16 І Іро надання дозволу І орбуновій Світлані 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, в тому числі: площею 2,0000 га - багаторічні 

насадження (код КВЗУ 002.03), за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за межами села Красносілля 

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

За-5

ІІроти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

27.11.17 1 Іро надання дозволу Копіній Олені 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: площею 2,0000 га - багаторічні 

насадження (код КВЗУ 002.03), за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за межами села Красносілля 

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

За-5

Проти-
Утримапися-

Рекомендації-

Пропозиції-
27.11.18 Про надання дозволу Миргородській Дар’ї Дмитрівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність д л ^ ^  

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: площею 2,0000 га - багаторіч^^Р 

насадження (код КВЗУ 002.03), за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за межами села Красносілля 

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

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

27.13.1 Про надання дозволу Бібку Віталію Андрійовичу 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 в межах села Несваткове Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 

(відповідно до графічних матеріалів).

За-5
Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

27.13.2 Про надання дозволу Ігнатенку Михайлу Васильовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,3000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не 

надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Яблунева, село Несваткове Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

27.13.3 Про надання дозволу Савченко Марії Михайлівні 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 Несваткове Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 

(відповідно до графічних матеріалів).

За-5

Ііроги-

Утрималися- ‘

Рскомендації- 

I Іропозиції-

27.13.4 Про надання дозволу Демченко Наталії Миколаївні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особис того 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 Садова, село Несваткове Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5 

1 Іроти- 

Утрималися- 

Рекомендації- 

I Іропозиції-

27.15.1 Про надання дозволу Черепову В ’ячеславу Олександровичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орі( шовною площею 0,1500 га у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(код КВЦПЗ - 02.01) за рахунок земель комунальної власності, не наданих у власність або постійне користування за адресою: вулиця Антонова, село 

І’одниківка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5 .

. Проти- __

Утрималися- .
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Рекомендації-
Пропозиції-

27.15.2 Про надання дозволу ТОВ «Агроконтракт - Н» 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) 

н оренду на строк до дня державної реєстрації права власності на такі земельні ділянки, орієнтовною площею - 19,7500 га, в тому числі: ріллі площею - 

19,7500 га, за рахунок земель сільськогосподарського призначення (відповідно схеми поділу земель колективної власності колишнього КСП 

ім.Свердлова) за межами села Родниківка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

- земельна ділянка № 0182 орієнтовною площею 6,39 га (за рахунок двох масивів);

- земельна ділянка № 0422 орієнтовною площею 7,40 га;

- земельна ділянка № 0406 орієнтовною площею 5,96 га.

За-5
Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

27.15.3 Про надання дозволу Вовченку Георгію Васильовичу 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 

надана у власність або постійне користування за адресою: село Могилів Курінь Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 

області.

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

27.15.4 Про надання дозволу Ткаченко Катерині Миколаївні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для

§ ня особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,4500 га, за рахунок земель комунальної власності, які не 

а у власність або постійне користування в межах села Родників Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 

>відно до графічних матеріалів).

За-5
Проти-

Утрималися-

Рекомендації-
Пропозиції-

27.15.5 Про надання дозволу Білозеровій Антоніні Михайлівні 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 

надана у власність або постійне користування в межах села Родниківка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 

(її і дповідно до графічних матеріалів).

За-5
Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

27.15.6 Про надання дозволу Дуровій Руслані Володимирівні 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 

надана у власність або постійне користування в межах села Родниківка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 

(відповідно до графічних матеріалів).

27.15.7 Про надання дозволу Завадській Любові Миколаївні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

иедення 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 в межах села Родниківка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області (відповідно графічних матеріалів).

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

27.15.8 Про надання дозволу Назаренко Надії 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 сільськогосподарського призначення з кадастровим номером 3520586000:02:000:9073, які не надані у 

власність або постійне користування за межами села Родниківка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 

(відповідно до графічних матеріалів).

27.15.9 Про надання дозволу Пилипенко Катерині Олексіївні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,6000 га, за рахунок земель комунальної власності, які 

не надані у власність або постійне користування в межах села Родниківка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 

області (відповідно до графічних матеріалів). ■ -

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-
Пропозиції-

За-5

Проти-

Рекомендації-

Пропозиції-

— 3S-5
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УфНМИНЖ'И

ИСКОМИШЙЦИ
ІІроіІІНІІІІІІ

27 И  1(1 Про ііидніїни ли тону Гмрегку Андрію Вікторовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

іісжіміи ніоОїк mm іл'ншісі.коіо іосіїоднретва (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земель комунальної власності, які 

не пилині у пишнії1 її. пОо носіііінс користування за адресою: вулиця Лісова, село Липівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіроіин |іиті.коі иПиш 11 (ішіпоиїдно до графічних матеріалів).

їм Ч

І Ір«і і II-

Уфимніїши-

ІЧ'КІІМІЧШШІІІ

І Ірино ІНШІ-

27. И  11 І Іро піі/ііінпн дошолу Чнїкіп Тамілі Вікторівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

оеоОисіоіо ct'iiiiiiii.hiii и іосподнрстна (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,9500 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані 

у о пік 11 к. її. иОо мтіііінс користування за адресою: вулиця Інгульська, 38, село Родниківка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кфомін рилсі.кої оґінис 11 (нідпонідіїо до графічних матеріалів).

І»

ІІроіи- 
У іримнлиси- 

І’скомсндпціІ- 
I ІриноІІІІІІІ-

27,15 12 Про ішдиннн дошолу Гордієнко Вірі Михайлівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянською господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,6000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не 

миліші у нлисміс гі> іі(їо постійне користування в межах села Ясинуватка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 

(иідноиідно до ірііфічних митсрішіів).

Чн-5 

11роіи- 

У іримшшся- 

Рскомсидиції- 

І Іроношції-

27.15,13 І Іро іііідшіїїи дозволу Корінному Олегу Володимировичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особисті о селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,9700 га, за рахунок земель комунальної власності, які 

не ішдііні у власність або постійне користування в межах села Ясинуватка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 

області (нідпонідіїо до графічних матеріалів).

За-5 

І Іроти- 

У іримшшся- 

Рскомсндаїпї- 

I Іропозиції-

27.15.14 Про надання дозволу Горовій Валентині Леонідівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,0120 га, за рахунок земель комунальної власності, які не 

надані у власність або пост ійне користування в межах села Ясинуватка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 

(відповідно до ірафічних матеріалів).

За-5 

І Іроти- 

У ірималися- 

Рекомендації- 
I Іронозиції-

27.15.15 І Іро надання дозволу Батуріну Анатолію Валентиновичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власніс^ 

для ведення особистою селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,3000 га, за рахунок земель комунальної власності, я Я  

не надані у власність або постійне користування в межах села Ясинуватка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 

області (відповідно до фафічних матеріалів).

За-5

ГІроти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

27.15.16 І Іро надання дозволу Пентюхіну Миколі Миколайовичу, на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок орієнтовною 

площею 0,4700 га у власність, а саме:

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ - 02.01) орієнтовною площею

0,2500 га, ча рахунок земель комунальної власності за адресою: вулиця Антонова, 42, село Родниківка Олександрівської селищної ради Кропивницького 

району Кіровоградської області;

для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03) орієнтовною площею 0,2200 га, за рахунок земель комунальної власності, які не 

надані у власність або постійне користування, за адресою: Антонова, 42, село Родниківка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області.

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

27.15.17 Про надання дозволу Саржовській Валентині Кононівні 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 комунальної власності, які не 

надані у власність або постійне користування за межами села Родниківка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 

області (відповіднадо: фафічних матеріалів). .

За-5

Проти-



Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

27.15.18 Про надання дозволу Казарину Миколі Володимировичу 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: село Родниківка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 

області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

27.15.19 Про надання дозволу Пентюхиній Дарині 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 комунальної власності, які не 

надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Східна, 3, село Родниківка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендацїї-

Пропозиції-

27.15.20 Про надання дозволу Горовому Анатолію 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 за межами села Родниківка

# андрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

27.15.21 Про надання дозволу Голинському Сергію Івановичу 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 Перемоги, село Могилів Курінь Олександрівської селищної ради Кропивницького 

району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

27.16.1 Про надання дозволу Норенко Ніні 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 в межах села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 

(відповідно до графічних матеріалів).

За-5

Проти-

Утрималися- '

Рекомендації-

Пропозиції-

1 Про надання дозволу Баку Анатолію Миколайовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,4246 га, за рахунок земельної ділянки з кадастровим 

номером 3520586500:02:000:9044, яка не надана у власність або постійне користування за межами село Соснівка Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

Діловод сіл Соснівка та Нижчі Верещаки Будяк Н.Г. повідовила, що на даній земельній ділянці розміщені городи жителів села Соснівка, та 

надано дозволи на розроблдення проектів землеустрою щодо відведення даних земельних ділянок.

27.17.2 Про надання дозволу Савенку Миколі Харлампійовичу 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 в межах села Нижчі Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до 

г рафічних матеріалів).

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

27.17.3 Про надання дозволу Калюжній Людмилі Петрівні 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 земельної ділянки 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), (рішення виноситься повторно)

За-5
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27.17.4 Про надання дозволу Будяку Олександру 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 земельної ділянки 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), (рішення виноситься повторно)

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

27.17.5 Про надання дозволу Будяку Сергію 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 земельної ділянки 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), (рішення виноситься повторно)

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

27.17.6 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 1,5000 га, в тому числі: 1,5000 га - 

пасовища (код уг ідь згідно з КВЗУ 002.02 Підгрупа включає сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для випасання худобй, 

здійснення заходів щодо охорони родючості ґрунтів та заборони інтенсивної сільськогосподарської діяльності при обробітку сільськогосподарських угідь 

пасовища, зокрема, заборона їх розорювання) та 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 п р і^ ^  

обробітку сільськогосподарських угідь сіножатей, зокрема, неможливості їх розорювання), за рахунок земель комунальної власності, які не надані 

власність або постійне користування в межах села Нижчі Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 

(відповідно до графічних матеріалів), (рішення виноситься повторно)

За-5 

Проти- 

Угрималися- 

Рекомендації- 

I Іропозиції-

27.17.7 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 1,5000 га, в тому числі: 1,5000 га - пасовища (код угідь 

згідно з КВЗУ 002.02 Підгрупа включає сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для випасання худоби, здійснення заходів щодо 

охорони родючості фунтів та заборони інтенсивної сільськогосподарської діяльності при обробітку сільськогосподарських угідь пасовища, зокрема, 

заборона їх розорювання) та сіножаті (код угідь згідно з КВЗУ 002.01 Підгрупа включає сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються 

для сінокосіння, здійснення заходів щодо охорони родючості фунтів 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 Кіровофадської області (відповідно до 

графічних матеріалів), (рішення виноситься повторно)

За-5 

І Іроги- 

У грималиея-

Рекомендації- *

І Іропозиції-

27.17.Х І Іро надання дозволу Зеленській Людмилі Миколаївні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність дл4|^ 

ведення особистого селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земель комунальної власності, яга^^ 

не надані у власність або постійне користування за межами села Соснівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровофадської 

області (відповідно до графічних матеріалів).

Чп-5 

І Іроі гг- 

У іримгиіися- 

І’скомендації- 
I Іропошції-

27.І7.Ч Про нгідшіня дозволу Дядюрі Віталію Григоровичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особис т і«  селянською господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,7000 га, в тому числі: 0,7000 га - рілля (код угідь

зг ідно і КІПУ 001,01), за рахунок земельної ділянки, яка не надана у власність або постійне користування за адресою: вулиця Тясминська, 11, село 

( оспіикгі ( )лскеііндрінсі.кої селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, (відповідно до графічних матеріалів).

Чп-5 

І Іроіи-

У ф И М Г ІЛ И С Я -

Рекомсндації-

Прононшії-

27,14 І І Іро иііліінни дозволу Літаві Галині Іванівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистою селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,0000 га, за рахунок земель комунальної власності 

сільської осподіїреької о призначення, які не надані у власність або постійне користування в межах села Іванівка Олександрівської селищної ради 

Кроіііііішіці.кот району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

Чи-5 

І Іроін- 

Уірималися- 

Рскомендації-
I Іропозиції- - — -

Рекомендації-
Пропозиції-
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27.19.2 Про надання дозволу Тютюнник Анні Станіславівні 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 Петровського, 61, село Нова 

Осота Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендацїї-

Пропозиції-

27.19.3 Про надання дозволу Гугник Наталії Іванівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,4500 га, за рахунок земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Молодіжна, 102, село Стара Осота 

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

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

27.19.4 Про надання дозволу Редьці Геннадію Васильовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність дня 

ведення особистого селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,2500 га, за рахунок земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне користування в межах села Стара Осота Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

А Пропозиції-

.5 Про надання дозволу Малетичу 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, 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 ділянки сільськогосподарського призначення з кадастровим номером 3520587500:02:000:9031, які не надані у 

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

Утрималися-

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

27.19.6 Про надання дозволу Гавриленку Антону Олександровичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, 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 ділянки сільськогосподарського призначення з кадастровим номером 3520587500:02:000:9031, які не надані у 

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

За-5

Проти-
Утрималися-

•  Рекомендації-

Пропозиції-

27.19.7 Про надання дозволу Ботвенко Анастасії Сергіївні 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, в тому числі: 1,7000 га сіножаті (код угідь згідно 

і 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) (наявні обмеження щодо використання земельної ділянки - код 05 водоохоронне обмеження, код 05.01 

водоохоронна зона), за рахунок земельної ділянки, яка не надана у власність або постійне користування в межах села Поселянівка Олександрівської 

селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

27.19.8 Про надання дозволу Кузнецовій Тетяні Михайлівні, на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок орієнтовною 

площею 0,7500 га у власність, а саме:

для будівництва і 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 Клинова, 10, село Нова Осота Олександрівської селищної ради Кропивницького 

району Кіровоградської області;

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 Клинова, 10, село Нова Осота Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області.

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації- .

Пропозиції- __ -



27.19 9 Мри нинішнії Горбнчспку Юрію Михайлопичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

веденим осоПнсмно есііинськош господарств (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,1600 га, за рахунок земельної ділянки комунальної 

иліісііос ■ І, мки не ішдпнп у іпііїсіііс 11. або постійне користування за адресою: вулиця Івана Лісняка, 56, село Стара Осота Олександрівської селищної ради 

КрОІІИЙІІИКкНОІО риііону Кіровоградської області.

Іи-5 

ІІроіи- 
У ІрИМНІШСМ- 

Рекпмеидшіії- 
I Іромо ІІП1ІЇ-

27 14. К) І Іро милішим дозволу Кирику Віктору Миколайовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

недемми осоПисюїо селянською господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,2000 га, за рахунок земельної ділянки комунальної 

власності, яки не нидінні у іілисність або постійне користування за межами села Стара Осота Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіроноїрплсі.кої облпеті 

Чи-5 

Проїм- 

У іримилиеи- 

І’скомомднціі- 

I Ірино ІІІІПІ-

27.14.11 І Іро милішим дочиолу Мохуру Єгору Олександровичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведения особистії) сслмнсі.кого господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га - пасовища (код угідь 

згідно і КІПУ 00202 І Іідгрупн включає сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для, випасання худоби, здійснення заходів щодо 

охорони родючості ірушіїї іа заборони інтенсивної сільськогосподарської діяльності при обробітку сільськогосподарських угідь пасовища, зокрема, 

заборони їх роїоріоншінн), чи рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 3520587500:02:000:1385, за межами села Стара Осота Олександрівської 

селищної рнди Кропиіиііші.кого району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

Чн-5

Утрималися- 

Рскомсидиції- 

I Іроночиції-

27.20.1 Про ііндшіни дозволу Скрипнику Валерію Віталійовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для 

сінокосіння і вимиспміія худоби (код згідно КВЦПЗ 01.08), орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у 

власність або постійне користування за межами села Триліси Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 

(відповідно до графічних матеріалів).

Ча-5 

ІІроїи- 

У ірнмалися- 

Рскомсндації-

I Іроночиції-

27.20.2 І Іро падання дочиолу Айрапетян Лідії Торосівні 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 І Ііді рупа включає сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для випасання худоби, здійснення заходів щодо охорони 

родючості фунті» та заборони інтенсивної сільськогосподарської діяльності при обробітку сільськогосподарських угідь пасовища, зокрема, заборона їх 

розорювання), ча рахунок чемель сільськогосподарського призначення з кадастровим номером 3520555100:02:001:9003, які не надані у власність або 

постійне користування ча межами села Китайгород Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, (рішення 

виноситься повторно)

Ча-5

II ро ти- *

Уірималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

27.20.3 І Іро падання до толу Скічку Івану Григоровичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистою 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 І Іідгруиа включає сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для випасання худоби, здійснення заходів щодо охорони 

родючості фунтів 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 

пос тійне користування ча межами села Китайгород Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Ча-5 

І Іроти- 

Утрималися- 

Рекомендації- 

I Іропочиції-

27.20.4 І Іро падання дочволу Кримській Юлії Олегівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянською господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га - пасовища (код угідь згідно з 

КВЧУ 002.02 І Іідгрупа включає сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для випасання худоби, здійснення заходів щодо охорони 

родючост і грунтів та заборони інтенсивної сільськогосподарської діяльності при обробітку сільськогосподарських угідь пасовища, зокрема, заборона їх 

розорювання), чн 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-5 

І Іроти- 

У грималися- 

Рекомендації- 

I Іропозиції-

27.20.5 Про надання дозволу Раковцю Івану Юхимовичу 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 ч КВЧУ 002.02 Підфупа включає сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для випасання худоби, здійснення заходів щодо 

охорони родючості фунтів та заборони ІнтИїСЙішбї сільськогосподарської діяльності при обробітку сшьськогосподарЯИГугідь 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-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

27.21.1 Про надання дозволу Татар Олені Іванівні на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), орієнтовною площею 4,6500 га, в тому числі 4,6500 га - рілля, за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення (відповідно схеми поділу земель КСП ім. Дзержинського земельна ділянка № 3094), для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на земельну частику (пай) (код КВЦПЗ 01.01) за межами села Ружичеве Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області, з подальшою передачею у приватну власність.

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

27.21.2 Про надання дозволу Саеику Івану Климовичу та Саєнку Василю Климовичу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), кожному по 'А частці, орієнтовною площею 5,1366 га, в тому 5,1366 га - рілля, 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення (відповідно схеми поділу земель КСП ім. Дзержинського земельна ділянка № 3072), для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва на земельну частику (пай) (код КВЦПЗ 01.01) за межами села Ружичеве Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району Кіровоградської області, з подальшою передачею у приватну власність.

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції- заслухавши заяву старости сіл Цвітне, Ружичеве Просяник Яни Володимирівни про те, що на земельну ділянку ділянку на яку 

претендують Саєнко І.К. та Саєнко В.К. надано

29.1 Про припинення дію договору оренди та права оренди Козлової Наталії Іванівни на земельну ділянку 3520555100:50:045:0013 площею 0,0021 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ - 03.07) для розміщення та обслуговування торгівельного павільйону, що розташована за 

адресою: вул. Незалежності України, 46/5, селище міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 

області. Надати Кулик Марині Іванівні в оренду терміном на 10 (десять) років земельну ділянку 3520555100:50:045:0013 площею 0,0021 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ - 03.07) для розміщення та обслуговування торгівельного павільйону, що розташована за 

адресою: вул. Незалежності України, 46/5, селище міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 

області з підстав набуття Кулик М.І. права власності на об’єкт нерухомого майна, що знаходяться на зазначеній земельній ділянці. Встановити орендну 

плату за користування земельною ділянкою, зазначеною в пункті 4 даного рішення, в розмірі 12% (дванадцять) від нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки.

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

30.1 Про внесення змін до рішення чотирнадцятої сесії восьмого скликання Олександрівської селищної ради від ЗО червня 2021 року № 1157 «Про 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду для сінокосіння і випасання худоби Шишці О.О.», 

виклавши пункт 1 в новій редакції, а саме:

1. Надати дозвіл Шишці Олександру Олександровичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для 

сінокосіння і випасання худоби (код згідно КВЦПЗ 01.08) орієнтовною площею 0,2428 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у 

власність або постійне користування за адресою: вулиця Клинова, село Нова Осота Олександрівської селищної ради Кропивницького району

30.2 Про внесення змін до рішення чотирнадцятої сесії восьмого скликання Олександрівської селищної ради від ЗО червня 2021 року № 1155 «Про 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду для сінокосіння і випасання худоби Шишці O.A.», 

виклавши пункт 1 в новій редакції, а саме:

1. Надати дозвіл Шишці Олександру Андрійовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння 

і випасання худоби (код згідно КВЦПЗ 01.08) орієнтовною площею 0,1900 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або 

постійне користування за адресою: село Нова Осота Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

30.3 Про внесення змін до рішення чотирнадцятої сесії восьмого скликання Олександрівської селищної ради від ЗО червня 2021 року № 1223 «Про 

падання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Шишці Л.П.», виклавши пункт 1 в новій редакції, а саме:

1. Надати дозвіл Шишці Любові Петрівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,2500 га 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, 67, село Нова Осота 

( )лександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Івоградської області. 

І За-5

Проти-

Утрималися-

Рекомендації-

Пропозиції-

За-5

Проти-

Утрималися- - 

Рекомендації-



І Іроіюінції-

30.4 I Іро внесення шиї до рішення н'яїнаднятої сесії восьмого скликання Олександрівської селищної ради від ЗО липня 2021 року № 1602 «Про надання 

дозволу на розроблений проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Бєлову 

Р.В.», виклавши 11 у 11 к і І м поній редакції, а саме:

І. Падати дозвіл Білону Роману Васильовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянської о господарстві! (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,7647 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані 

у власність або постійне користування за адресою: вулиця Шістнадцята, село Несваткове Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

Чи-S 

І Іроти- 

У фималися- 
Рекомспдації- 

I Іропоіиції-
30.5 І Іро внесений змін до рішення дев’ятнадцятої сесії восьмого скликання Олександрівської селищної ради від 01 листопада 2021 року № 2603 «Про 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства 

Бабич Г.Д.», виклавши пункт І в новій редакції, а саме:

І.Надати дозвіл Бабич Галині Дем’янівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особисті« селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,3200 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані 

у власність або постійне користування за адресою: вулиця Капустяного, 9, село Івангород Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

К ірової радської області.

За-5 

І Іроги- 

Утрималися- 

Рскомспдації- 

I Іронозиції-

30.6 Про внесення змін до рішення тринадцятої сесії восьмого скликання Олександрівської селищної ради від 31 травня 2021 року № 903 «Про надан 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння і випасання худоби Горобцю В.В.», виклави 

в новій редакції, а саме:

1. Надати дозвіл Горобцю Василю Васильовичу, 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 комунальної власності, яка 

не надана у власність або постійне користування за адресою: вулиця Тясминська, селище міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-5 
ГІроги- 

У грималися- 

Рекомендації-

I Іроиозиції-

30.7 І Іро внесення змін до рішення сімнадцятої сесії восьмого скликання Олександрівської селищної ради від 27 серпня 2021 року № 1958 «Про надання 

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 Гладьку О.В.», виклавши п.1 в новій редакції, 

а саме:

1.Надати дозвіл Гладьку Олександру Володимировичу, на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок орієнтовною 

площею 0,9000 га у власніст ь, а саме:

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ - 02.01) орієнтовною 

площею 0,2500 га, за рахунок земель житлової та громадської забудови, не наданих у власність або постійне користування за адресою: вулиця Степова, 

село Родниківка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області;

для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) орієнтовною площею 0,6500 га, за рахунок земель комунальної власності за 

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

За-5

11 ро їи- 

Уірималиея- 

Рскомсндації- 

I Іропозиції-

Секретар носійної комісії

Ковтун В.О.

Бойко Р.


