
ПРОТОКОЛ № 13
засідання постійної комісії селищної ради з питань сільського господарства, землекористування, екології

та раціонального використання природних ресурсів

від 12 січня 2022 року смт Олександрівна

ПРИСУТНІ:

Склад постійної комісії селищної ради з питань сільського господарства, землекористування, 
екології та раціонального використання природних ресурсів - 5 депутатів,

П ри сутн і: 
голова постійної комісії: 
секретар постійної комісії: Бойко Р. М.
члени постійної комісії: П існий 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 
просторового планування Олекандрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської 
області

Самофал А.О. Депутат Олександрівської селищної ради

Старости сіл
Громадяни відносно яких виносяться проекти рішень 
Махинько Олександр Вікторович

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Відкриття засідання:
Бойко Роман Миколайович -  секретар постійної комісії

СЛУХАЛИ: Інформацію Бойка P.M., який повідомив, що: до складу комісії селищної ради з 
питань з питань сільського господарства, землекористування, екології та раціонального 
використання природних ресурсів, входить 5 членів комісії, присутні на сьогоднішньому 
засіданні 4 члени комісії, кворум є, засідання комісії є правомочним; В зв’язку з відсутністю 
голови постійної комісії, надано пропозицію депутатом Бойком P.M., обрати головуючого 
комісії для проведення засідання постійної комісії депутата Пісного О.І.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

За результатами голосування обрано головуючого комісії для проведення засідання п о ст ій н о ї  
комісії депутата Пісного О.І.
Пісний О.І. запропонував розпочати роботу і ознайомив присутніх з порядком денним засідання 
постійної комісії.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Відкриття засідання.
Пісний Олександр Іванович -  головуючий постійної постійної комісії
Розгляд земельних питань та проектів рішень, які будуть внесені на розгляд двадцять п’ятої сесії 

Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області восьмого скликання.
СЛУХАЛИ: -----  — : - - -  —



ч  2

Перелік земельних питань та проектів рішень, які будуть внесені на розгляд двадцять п’ятої сі 
Олександрівської селищної ради восьмого скликання -  Вітер Микола Михайлович -  начальник відділу земель* 
ресурсів та просторового планування Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградсь 
області.

Далі перелік:
5.1 Про відмову Балюк Юлії Олександрівні у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відвед 
земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будів« 
споруд (присадибна ділянка) (код згідно КВЦПЗ 02.01), орієнтовною площею 0,2500 га, за адресою: вулиця Шкіл 
2, село Плішки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області з наступних під« 
подані матеріали не відповідають вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових аі 
генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економі« 
обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою и 
впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку, у відповідност 
частини 7 статті 118 Земельного кодексу України, а саме: відсутність затвердженої містобудівної документ 
передбаченої пунктом 3 статті 24 Закону України «Про регулювання містобудівної документації», а також неподі 
заявником документів, які б підвереджували право власності (користування) на нерухоме майно.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації- 1
Пропозиції-
5.2 Про відмову Федотову Максиму Вячеславовичу у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою ш 
відведення земельної ділянки в оренду для городництва (код КВЦПЗ 01.07), орієнтовною площею 0,6000 
розташованої за межами села Підлісне Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровограде! 
області, з таких підстав: подані матеріали не відповідають вимогам законів, прийнятих відповідно до них норматш 
правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустро 
техніко-економічних обгрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних один» 
проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому закої 
порядку, у відповідності до частини сьомої статті 118 Земельного кодексу України, а саме: земельна ділянка зазнач 
заявником у графічних матеріалах, не відноситься до земель сільськогосподарського призначення.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
5.3 Про відмову Бровіцькому Володимиру Володимировичу у наданні дозволу на розробку проекту землеустр 
щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу (код згідно КВЦПЗ 02.С
орієнтовною площею 0,0100 га, за адресою: вулиця Авдієвського, 107, село Підлісне Олександрівської селищної 1І
Кропивницького району Кіровоградської області з наступних підстав: подані матеріали не відповідають вимої 
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іні 
містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони зем< 
адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пункт 
затверджених у встановленому законом порядку, у відповідності до частини 7 статті 118 Земельного кодексу Украй 
а саме, зважаючи на вимоги статті 24 Закону України «Про регулювання містобудівної документації» передбачена 
разі відсутності принаймні одного із таких видів містобудівної документації на місцевому рівні - комплексний плі 
складовою частиною якого є план зонування території; генеральний план населеного пункту, складовою якого є ш 
зонування території; детальний план території, передача (надання) земельних ділянок із земель державної < 
комунальної власності у власність чи користування фізичним або юридичним особам для містобудівних пот| 
забороняється.
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції-
5.4 Про відмову Навроцькому Юрію Вікторовичу у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щ< 
відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва (код згідно КВЦПЗ 01.05), орієнтовн 
площею 0,1200 га, в межах селища міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницькі 
району Кіровоградської області (відповідно графічних матеріалів) з наступних підстав: подані матеріали 
відповідають вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормащщр-правових актів, генеральних пла
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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: до заяви не додано погодження землекористувача, що 
передбачено частиною 6 статті 118 Земельного кодексу України, у постійному користуванні якого перебуває земельна 
ділянка.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції-
5.5 Про відмову Навроцькій Яні Андріївні у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва (код згідно КВЦПЗ 01.05), орієнтовною площею 0,1200 
га, в межах селища міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (відповідно 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, затвердженій у встановленому законом порядку, у відповідності до частини 7 статті 118 Земельного кодексу 
України, а саме: до заяви не додано погодження землекористувача, що передбачено частиною 6 статті 118 Земельного 
кодексу України, у постійному користуванні якого перебуває земельна ділянка.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції-
5.6 Про відмову Сірій Олені Василівні у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), 
орієнтовною площею 2,0000 га, в межах селища міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно 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: до заяви не додано погодження землекористувача, що 
передбачено частиною 6 статті 118 Земельного кодексу України, у постійному користуванні якого перебуває 
земельна ділянка.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції- /
5.7 Про відмову Навроцькому Юрію Вікторовичу у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва (код КВЦПЗ 07.03), орієнтовною 
площею 0,1000 га, за рахунок земель комунальної власності за адресою: вулиця Космонавта Поповича, 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, земельна ділянка належить до зони садибної забудови Ж -  1.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
5.8 Про відмову Навроцькій Ліні Миколаївні у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва (код КВЦПЗ 07.03), орієнтовною 
площею 0,1000 га, за рахунок земель комунальної власності за адресою: вулиця Космонавта Поповича, селище 
міського типу Олександрівка-на території Одецсандрівської-селищної ради Кропивницького району Кірцщірадської



області (відповідно до графічних матеріалів), з таких підстав: на підставі Закону України «Про регуі 
містобудівної діяльності», Генерального плану селища міського типу Олександрівка, пункту 7 ст. 118 Зем 
кодексу України, а саме: невідповідність місім розташування об'єкта до генерального плану селища місько 
Олександрівка, земельна ділянка належить до зони садибної забудови Ж -  1.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
5.9 Про відмову Загинайку Андрію Григоровичу у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрон 

відведення земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва (код КВЦПЗ 07.03), орієні 
площею 0,1000 га, за рахунок земель комунальної власності за адресою: вулиця Космонавта Поповича, < 
міського типу Олександрівка на території Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровогра 
області (відповідно до графічних матеріалів), з таких підстав: на підставі Закону України «Про регули 
містобудівної діяльності», Генерального плану селища міського типу Олександрівка, пункту 7 ст. 118 Земе: 
кодексу України, а саме: невідповідність місця розташування об'єкта до генерального плану селища міськоп 
Олександрівка, земельна ділянка належить до зони садибної забудови Ж -  1.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
5.10 Про відмову Загинайко Ользі Артурівні у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відве, 
земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва (код КВЦПЗ 07.03), орієнтовною плі 
0,1000 га, за рахунок земель комунальної власності за адресою: вулиця Космонавта Поповича, селище міського 
Олександрівка на території Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської об 
(відповідно до графічних матеріалів), з таких підстав: на підставі Закону України «Про регулювання містобуд 
діяльності», Генерального плану селища міського типу Олександрівка, пункту 7 ст. 118 Земельного кодексу У краї 
саме: невідповідність місця розташування об'єкта до генерального плану селища міського типу Олександр 
земельна ділянка належить до зони садибної забудови Ж -  1
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
5.11 Про відмову Навроцькій Яні Андріївні у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відвед« 
земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва (код КВЦПЗ 07.03), орієнтовною плої 
0,1000 га, за рахунок земель комунальної власності за адресою: вулиця Космонавта Поповича, селище міського |  
Олександрівка на території Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської обл 
(відповідно до графічних матеріалів), з таких підстав: на підставі Закону України «Про регулювання містобудії 
діяльності», Генерального плану селища міського типу Олександрівка, пункту 7 ст. 118 Земельного кодексу У країн 
саме: невідповідність місця розташування об'єкта до генерального плану селища міського типу Олександрів 
земельна ділянка належить до зони садибної забудови Ж -  1.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
5.12 Про відмову Навроцькій Яні Андріївні у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щод 
відведення земельної ділянки у власність, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарськи 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (код згідно КВЦПЗ 02.01), орієнтовною площею 0,1500 га, за рахую 
земельної ділянки, яка не надана у власність або постійне користування за адресою: вулиця Космонавта Поповичі 
селище міського типу Олександрівка на території Олександрівської селищної ради Кропивницького район 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів), з наступних підстав: подані матеріали не відповідают 
вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів т 
іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охороні 
земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населенні 
пунктів, затверджених у встановленому законом порядку,.у. відповідності до частини 7 статті 118 Земельноп
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кодексу України, а саме: на бажану земельну ділянку надано дозвіл на розробку проектної документації 
третім особам.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції
5.13 Про відмову Загинайко Ользі Артурівні у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (код згідно КВЦПЗ 02.01), орієнтовною площею 0,1500 га, за рахунок земельної ділянки, 
яка не надана у власність або постійне користування за адресою: вулиця Космонавта Поповича, 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 обґрунтувань використання та охорони земель 
адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, 
затверджених у встановленому законом порядку, у відповідності до частини 7 статті 118 Земельного кодексу України, 
а саме: на бажану земельну ділянку надано дозвіл на розробку проектної документації третім особам.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
5.14 Про відмову Федорову Павлу Геннадійовичу у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння, орієнтовною площею 3,2267 га, за рахунок земельної ділянки з 
кадастровим номером 3520581700:02:000:0645, 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 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: рішеннями 21 сесії 8 скликання Олександрівської селищної ради від 30 листопада 2021 року № 3014 та № 3015 
на бажану земельну ділянку надані дозволи на розробку проектної документації третім особам.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
5.15 Про відмову Куралєсіній Юлії Федорівні у наданні дозволу 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, за адресою: село Китайгород 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 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 21 сесії 8 скликання Олександрівської селищної 
ради від 30 листопада 2021 року № 3120 на бажану земельну ділянку надано дозвіл на розробку проектної 
документації третім особам.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
5.16 Про відмову Уразовській Катерині Миколаївні 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 Михайлівка 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, 
землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіал 
одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановле| 
законом порядку, у відповідності до частини сьомої статті 118 Земельного кодексу України, а саме: земельна ділі 
зазначена заявником у графічних матеріалах - відповідно до схеми поділу земель КСП ім. Куйбишева, відноситьсі 
невитребуваної частки (паю).

5.17 Про відмову Цимбалюку Артему Анатолійовичу у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою и 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01, 
орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земельної ділянки за межами села Михайлівка на териї 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графі! 
матеріалів), з наступних підстав: подані матеріали не відповідають вимогам законів, прийнятих відповідно до 
нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, с 
землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіалі 
одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановлю 
законом порядку, у відповідності до частини сьомої статті 118 Земельного кодексу України, а саме: земельна дЯР 
зазначена заявником у графічних матеріалах - відповідно до схеми поділу земель КСП ім. Куйбишева, відноситьс 
невитребуваної частки (паю).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
5.18 Про відмову Барбулу Денису Андрійовичу у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою д 
відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва (код КВЦПЗ 01.05), орієнтовною плої
0,1200 га, за рахунок земельної ділянки за адресою: вулиця Молодіжна, село Цвітне на території Олександрівс 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів), з наступ 
підстав: подані матеріали не відповідають вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових аі 
генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економіч 
обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою ці 
впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку, у відповідності 
частини сьомої статті 118 Земельного кодексу України, а саме: згідно статті 60 Земельного кодексу України, взд 
річок, морів і навколо озер, водосховищ та інших водойм з метою охорони поверхневих водних об'єкт
забруднення і засмічення та збереження їх водності встановлюються прибережні захисні смуги. Прибережні з; 
смуги встановлюються по берегах річок та навколо водойм уздовж урізу води (у меженний період) шириною: а) 
малих річок, струмків і потічків, а також ставків площею менш як 3 гектари - 25 метрів; б) для середніх рі1 
водосховищ на них, водойм, а також ставків площею понад 3 гектари - 50 метрів; в) для великих річок, водосховив 
них та озер - 100 метрів. За результатами розгляду поданих документів встановлено, що земельна ділянка розташої 
в межах прибережної захисної смуги.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
5.19 Про відмову Коліснику Сергію Григоровичу у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою ш 
відведення земельної ділянки в оренду для пасовища, орієнтовною площею 1,6300 га, за адресою: вулиця Шевчеі 
село Цвітне на території Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської облает 
наступних підстав: подані матеріали не відповідають вимогам законів, прийнятих відповідно до них норматиі 
правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустро 
техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одині | 
проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому закої 
порядку, у відповідності до частини 7 статті 118 Земельного кодексу України, а саме, у зв’язку з тим, що відпові 
Класифіктора видів цільового призначення земельних ділянок, затвердженого постановою КМУ від 17 жовтня 2 
року № 1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного, земельного “кадастру», назва виду цільої 
.призначення земельних ділянок «для пасовища» не існує. . "

За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
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За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
5.20 Про відмову Коліснику Сергію Григоровичу у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), 
орієнтовною площею 1,0700 га, за рахунок земельної ділянки в межах села Цвітне на території Олександрівської 
селищної ради Кропивнидького 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, з наступних підстав: у відповідності до пункту 4 статті 116 
Земельного кодексу передача земельних ділянок безоплатно у власність громадян у межах норм, визначених цим 
Кодексом, проводиться один раз по кожному виду використання (право власності на земельну ділянку для ведення 
особистого селянського господарства громадянином Колісником С.Г. використано).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
5.21 Про відмову Олефіренку Івану Івановичу 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 3520586500:02:000:0574, за 
межами села Соснівка 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 
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 сесії Олександрівської селищної ради від 12 
березня 2021 року № 268 «Про визначення переліку земельних ділянок комунальної власності, право оренди яких 
виставляється на земельні торги» дана земельна ділянка включена до переліку земельних ділянок для продажу права 
оренди на неї на земельних торгах.
За-4 
Проти- 
У трималися- 
Рекомендації-

Пропозиції
5.22 Про відмову Коненку Володимиру 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 земельної ділянки з кадастровим номером 3520586500:02:000:0574, за 
межами села Соснівка 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 
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 сесії Олександрівської селищної ради від 12 
березня 2021 року № 268 «Про визначення переліку земельних ділянок комунальної власності, право оренди яких 
виставляється на земельні торги» дана земельна ділянка включена до переліку земельних ділянок для продажу права 
оренди на неї на земельних торгах.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
5.23 Про відмову Волковій Ользі Миколаївні у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд-(присадибна ^ыннжа) (код згідно КВЦПЗ 02.01), орієнтовною площею, АД500 га, за'адресою: вулиця
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Тясминська, село Нижчі Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровограде 
області з наступних підстав: подані матеріали не відповідають вимогам законів, прийнятих відповідно до 
нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, і 
землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіалі 
одинипь, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановлеї 
законом порядку, у відповідності до частини 7 статті 118 Земельного кодексу України, а саме, зважаючи на виї 
статті 24 Закону України «Про регулювання містобудівної документації» передбачено; у разі відсутності прина 
одного із таких видів містобудівної документації на місцевому рівні - комплексний план, складовою частиною як< 
план зонування території; генеральний план населеного пункту, складовою якого є план зонування териї 
детальний план території, передача (надання) земельних ділянок із земель державної або комунальної власно* 
власність чи користування фізичним або юридичним особам для містобудівних потреб забороняється.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
5.24 Про відмову Цимбал Тетяні Михайлівні у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою с 
відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною пло
2,0000 га, за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 3520587500:02:000:1393 на території Олександрів! 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, за межами села Нова Осота, з наступних п і"  
подані матеріали не відповідають вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових а 
генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економі' 
обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою и 
впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку, у відповідносі 
частини 7 статті 118 Земельного кодексу України, а саме, у зв’язку з тим, що відповідно доданих графі' 
матеріалів, зазначена земельна ділянка не перебуває в комунальній власності.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
5.25 Про відмову Мільченко Світлані Іванівні у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою и 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01 
орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земельної ділянки комунальної власності за межами села Нова Осот 
території Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графі' 
матеріалів), з наступних підстав: подані матеріали не відповідають вимогам законів, прийнятих відповідно до 
нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, л 
землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіаш 
одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановлеї 
законом порядку, у відповідності до частини сьомої статті 118 Земельного кодексу України, а саме: рішенням 15 
8 скликання Олександрівської селищної ради від 30 липня 2021 року № 1673 на бажану земельну ділянку на, 
дозвіл на розробку проектної документації третім особам.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
5.26 Про відмову Мільченку Віталію Вікторовичу у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою и 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01 
орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земельної ділянки комунальної власності за межами села Нова Осої 
території Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графі' 
матеріалів), з наступних підстав: подані матеріали не відповідають вимогам законів, прийнятих відповідно доі 
нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, | 
землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-тєриторіал 
одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановлеї 
законом порядку, у відповідності до частини сьомої статті 118 Земельного кодексу України, а саме: рішенням 15 
8 скликання Олександрівської селищної ради від 30 липня 2021 року № 1673 на бажану земельну ділянку на 
дозвіл на розробку проектної документації третім особам.



5.27 Про відмову Мільченко Оксані 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 комунальної власності 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 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: рішенням 15 сесії 
8 скликання Олександрівської селищної ради від 30 липня 2021 року № 1673 на бажану земельну ділянку надано 
дозвіл на розробку проектної документації третім особам.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
5.28 Про відмову Прокопенко Олені 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 комунальної власності 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 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: рішенням 15 сесії 
8 скликання Олександрівської селищної ради від 30 липня 2021 року № 1673 на бажану земельну ділянку надано 
дозвіл на розробку проектної документації третім особам.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
5.29 Про відмову Ковтун Анні Олексіївні 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 3520587500:02:000:1392 за межами села 
Поселянівка 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: у зв’язку з тим, що відповідно доданих графічних матеріалів, зазначена земельна ділянка не 
перебуває в комунальній власності.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції зняти з переліку питань
5.30 Про відмову Шевченко Катерині Андріївні 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 3520587500:02:000:1420 за 
межами села Стара 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 землеустр ій  і техніко-економічних обґрунтувань використання та олорятїи земель

Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
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адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населеї 
пунктів, затверджених у встановленому законом порядку, у відповідності до частини сьомої статті 118 Земельні 
кодексу України, а саме: у зв’язку з тим, що відповідно доданих графічних матеріалів, зазначена земельна діля| 
перебуває в приватній власності.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
5.31 Про відмову Собченку Олександру Григоровичу у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щі* 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.(| 
орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земельної ділянки комунальної ділянки, яка не надана у власність і{ 
постійне користування за межами села Веселе на території Олександрівської селищної ради Кропивницького рай<( 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів), з наступних підстав: подані матеріали не відповідав 
вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів 
іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охор< 
земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населеї 
пунктів, затверджених у встановленому законом порядку, у відповідності до частини сьомої статті 118 Земельв 
кодексу України, а саме: згідно статті 60 Земельного кодексу України, вздовж річок, морів і навколо озер, водосх ] 
та інших водойм з метою охорони поверхневих водних об'єктів від забруднення і засмічення та збереження їх водж 
встановлюються прибережні захисні смуги. Прибережні захисні смуги встановлюються по берегах річок та навк< 
водойм уздовж урізу води (у меженний період) шириною: а) для малих річок, струмків і потічків, а також став 
площею менш як 3 гектари - 25 метрів; б) для середніх річок, водосховищ на них, водойм, а також ставків плоп 
понад 3 гектари - 50 метрів; в) для великих річок, водосховищ на них та озер - 100 метрів. За результатами розпи 
поданих документів встановлено, що земельна ділянка розташована в межах прибережної захисної смуги.
За-
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
5.32 Про відмову Жигунову Давиду Альбертовичу у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою ще 
відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площ
1,0341 га, за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 3520585500:02:000:9034 на території Олександрівсь 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, за межами села Миколаївка, з наступних підст 
подані матеріали не відповідають вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових акт 
генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічн 
обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою ’ 4 
впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку, у відповідності , 
частини 7 статті 118 Земельного кодексу України, а саме, у зв’язку з тим, що відповідно доданих графічні 
матеріалів, зазначена земельна ділянка не перебуває в комунальній власності.

За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації- ;

Пропозиції
5.33 Про відмову Дорофееву Олександру Вікторовичу у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щоі 
відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площа)
0,4500 га, за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 3520581700:02:000:9070 на території Олександрівськ 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, за межами села Веселе, з наступних підстав: пода 
матеріали не відповідають вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральні 
планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтува 
використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою що, 
впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку, у відповідності , 
частини 7 статті 118 Земельного кодексу України, а саме, у зв’язку з тим, що відповідно доданих графічн 
матеріалів, зазначена земельна ділянка не перебуває в комунальній власності.
За-4 
Прота

ну трималися- -
Рекомендації- "
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5.34 Про відмову Торбенку Андрію Сергійовичу 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 3520584000:02:000:9040 на території Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, за межами села Михайлівка, з наступних підстав: 
подані матеріали не відповідають вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, 
генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних 
обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо 
впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку, у відповідності до 
частини 7 статті 118 Земельного кодексу України, а саме, у зв’язку з тим, що відповідно доданих графічних 
матеріалів, зазначена земельна ділянка не перебуває в комунальній власності.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
5.35 Про відмову Носовій Ірині Степанівні у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 0,2000 га, за 
рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 3520581700:02:000:9067 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 обґрунтувань 
використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо 
впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку, у відповідності до 
частини 7 статті 118 Земельного кодексу України, а саме, у зв’язку з тим, що відповідно доданих графічних 
матеріалів, зазначена земельна ділянка не перебуває в комунальній власності.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
5.36 Про відмову Куралєсіній Юлії Федорівні у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду для городництва (код КВЦПЗ 01.07), орієнтовною площею 0,6000 га, розташованої за 
межами села Китайгород Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, з таких 
підстав: подані матеріали не відповідають вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, 
генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних 
обгрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо 
впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку, у відповідності до 
частини сьомої статті 118 Земельного кодексу України, а саме: рішенням 21 сесії 8 скликання Олександрівської 
селищної ради від 30 листопада 2021 року № 3011 на бажану земельну ділянку надано дозвіл на розробку проектної 
документації третім особам.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
5.37 Про відмову Оношенку Анатолію Онисимовичу у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), 
орієнтовною площею 2,0000 га, розташованої за межами села Китайгород Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області, з таких підстав: подані матеріали не відповідають вимогам законів, 
прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої 
містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель 
адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, 
затверджених у встановленому законом порядку, у відповідності до частини сьомої статті 118 Земельного кодексу 
України, а саме: відповідно пункту 2 статті 34 Земельного кодексу України, Олександрівська селищна рада на даній 
земельній ділянці ініціює створення громадського пасовища.
За-4
Проти- • '
'Л|Шгалися- —

Пропозиції



Рекомендації-
Пропозиції

5.38 Про відмову Штогрін Олександрі Григорівні у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щ 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.( 
орієнтовною площею 2,0000 га, розташованої за межами села Омельгород Олександрівської селищної р< 
Кропивницького району Кіровоградської області, з таких підстав: подані матеріали не відповідають вимогам закої 
прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іні 
містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони зем 
адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунк 
затверджених у встановленому законом порядку, у відповідності до частини сьомої статті 118 Земельного коде: 
України, а саме: рішенням 21 сесії 8 скликання Олександрівської селищної ради від ЗО листопада 2021 року № 3( 
на бажану земельну ділянку надано дозвіл на розробку проектної документації третім особам.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
5.39 Про відмову Славич Андрію Володимировичу у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щ< 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 0г і  
орієнтовною площею 2,0000 га, розташованої за межами села Омельгород Олександрівської селищної ^ 
Кропивницького району Кіровоградської області, з таких підстав: подані матеріали не відповідають вимогам закої 
прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іні 
містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земі 
адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунк 
затверджених у встановленому законом порядку, у відповідності до частини сьомої статті 118 Земельного кодеї 
України, а саме: рішенням 21 сесії 8 скликання Олександрівської селищної ради від 30 листопада 2021 року № 3019 
бажану земельну ділянку надано дозвіл на розробку проектної документації третім особам.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
5.40 Про відмову Славич Ганні Анатоліївні у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведеї 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовн 
площею 2,0000 га, розташованої за межами села Омельгород Олександрівської селищної ради Кропивницького раж 
Кіровоградської області, з таких підстав: подані матеріали не відповідають вимогам законів, прийнятих відповідно 
них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, 
землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальї 
одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановлено 
законом порядку, у відповідності до частини сьомої статті 118 Земельного кодексу України, а саме: рішенням 21 се 
8 скликання Олександрівської селищної ради від ЗО листопада 2021 року № 3019 на бажану земельну ділян 
надано дозвіл на розробку проектної документації третім особам.
За-4 |
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
5.41 Про відмову Андрєєвій Тамілі Володимирівні у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою що 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.0 
орієнтовною площею 2,0000 га, розташованої за межами села Омельгород Олександрівської селищної ра 
Кропивницького району Кіровоградської області, з таких підстав: подані матеріали не відповідають вимогам закон 
прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та інн 
містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земе 
адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пункт 
затверджених у встановленому законом порядку, у відповідності до частини сьомої статті 118 Земельного кодек 
України, а саме: рішенням 21 сесії 8 скликання Олександрівської селищної ради від ЗО листопада 2021 року № 3019 
бажану земельну ділянку надано дозвіл на розробку проектної документації третім особам.
За-4 - — І
І Іроти- “
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Утрималися-
Рекомендації-

5.42 Про відмову Нетребі Наталії Володимирівні у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), 
орієнтовною площею 2,0000 га, розташованої за межами села Омельгород Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області, з таких підстав: подані матеріали не відповідають вимогам законів, 
прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої 
містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель 
адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, 
затверджених у встановленому законом порядку, у відповідності до частини сьомої статті 118 Земельного кодексу 
України, а саме: рішенням 21 сесії 8 скликання Олександрівської селищної ради від 30 листопада 2021 року № 3019 на 
бажану земельну ділянку надано дозвіл на розробку проектної документації третім особам.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозицп
5.43 Про відмову Молозовенку Семену Станіславовичу у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), 
орієнтовною площею 2,0000 га, розташованої за межами села Омельгород Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області, з таких підстав: подані матеріали не відповідають вимогам законів, 
прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої 
містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель 
адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, 
затверджених у встановленому законом порядку, у відповідності до частини сьомої статті 118 Земельного кодексу 
України, а саме: рішенням 21 сесії 8 скликання Олександрівської селищної ради від 30 листопада 2021 року № 3019 на 
бажану земельну ділянку надано дозвіл на розробку проектної документації третім особам.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
5.44 Про відмову Молодченку Дмитру Володимировичу у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), 
орієнтовною площею 2,0000 га, розташованої за межами села Омельгород Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області, з таких підстав: подані матеріали не відповідають вимогам законів, 
прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої 
містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель 
адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, 
затверджених у встановленому законом порядку, у відповідності до частини сьомої статті 118 Земельного кодексу 
України, а саме: рішенням 21 сесії 8 скликання Олександрівської селищної ради від 30 листопада 2021 року № 3019 на 
бажану земельну ділянку надано дозвіл на розробку проектної документації третім особам.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
5.45 Про відмову Бутиріній Карині Анатоліївні у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовною 
площею 2,0000 га, розташованої за межами села Омельгород Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області, з таких підстав: подані матеріали не відповідають вимогам законів, прийнятих відповідно до 
них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем 
землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних 
одинипь, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому 
законом порядку, у відповідності до частини сьомої статті 118 Земельного кодексу України, а саме: рішенням 21 сесії 
8 скликання Олександрівської селищної ради від 30 листопада 2021 року № 3019 на бажану земельну ділянку 
надано дозвіл на розробку проектної документації третім особам.

Пропозиції



ї .  '  14

5.46 Про відмову Мурчику Володимиру Миколайовичу у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ ( 
орієнтовною площею 2,0000 га, розташованої за межами села Омельгород Олександрівської селищної 
Кропивницького району Кіровоградської області, з таких підстав: подані матеріали не відповідають вимогам за 
прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та 
містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обгрунтувань використання та охорони з 
адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пу 
затверджених у встановленому законом порядку, у відповідності до частини сьомої статті 118 Земельного ко 
України, а саме: рішенням 21 сесії 8 скликання Олександрівської селищної ради від 30 листопада 2021 року № 
на бажану земельну ділянку надано дозвіл на розробку проектної документації третім особам.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
5.47 Про відмову Цимбал Любові Федорівні у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відвеі 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнто 
площею 2,0000 га, розташованої за межами села Омельгород Олександрівської селищної ради Кропивницького ра 
Кіровоградської області, з таких підстав: подані матеріали не відповідають вимогам законів, прийнятих відповіді 
них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, 
землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіал 
одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановле 
законом порядку, у відповідності до частини сьомої статті 118 Земельного кодексу України, а саме: рішенням 21 
8 скликання Олександрівської селищної ради від 30 листопада 2021 року № 3019 на бажану земельну ділянку на 
дозвіл на розробку проектної документації третім особам.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
5.48 Про відмову Гріцику Сергію Михайловичу у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відвед 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтов 
площею 2,0000 га, розташованої за межами села Омельгород Олександрівської селищної ради Кропивницького раі 
Кіровоградської області, з таких підстав: подані матеріали не відповідають вимогам законів, прийнятих відповіди 
них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, ( 
землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіалг 
одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановлен 
законом порядку, у відповідності до частини сьомої статті 118 Земельного кодексу України, а саме: рішенням 21 і 
8 скликання Олександрівської селищної ради від 30 листопада 2021 року № 3019 на бажану земельну ділянку на; 
дозвіл на розробку проектної документації третім особам.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
5.49 Про відмову Молодченко Віті Григорівні у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведе
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтові 
площею 2,0000 га, розташованої за межами села Омельгород Олександрівської селищної ради Кропивницького рай 
Кіровоградської області, з таких підстав: подані матеріали не відповідають вимогам законів, прийнятих відповідне 
них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, сі 
землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіалц 
одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановлені 
законом порядку, у відповідності до частини сьомої статті 118 Земельного кодексу України, а саме: рішенням 21 а, 
8 скликання Олександрівської селищної ради від 30 листопада 2021 року № 3019 на бажану земельну..ділянку над) 
дозвіл на резробку проектної документації третім особамг - -  ' і

Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
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За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
6.1 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Цимбалу Олександру Миколайовичу 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520587500:53:000:0005), площею 1,7179 га, для ведення особистого 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,7179 га — рілля, за рахунок земель, 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця Центральна, село Нова Осота Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
Староосотська с/р 10.04.2015 № 432 (повторно)
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції -  при затвердженні проекту землеустрою врахувати, що в межі сформованої ділянки входить 
земельна ділянка Стуся Ю.М.
6.2 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Мамалату Дмитру Вікторовичу 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520588600:51:000:0111), площею 1,8852 га, для ведення особистого 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,8852 га -  рілля, за рахунок земель, 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
межами села Ясинове Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
Ясинівська с/р 20.05.2020 № 348
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
6.3 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Халявці Надії Іванівні земельну 
ділянку (кадастровий номер 3520582500:52:004:0005), площею 1,1987 га, для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,1987 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: вулиця 
Шевченка, 10, село Кримки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 
Олександрійська с/р 30.07.2021 № 1633
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
6.4 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Декаловій Олені Володимирівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:02:000:0724), 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 Веселе Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 
Олександрівська с/р 30.09.2021 № 2198
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
6.5 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Декалову Валерію Валерійовичу 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:02:000:0726), 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 іа 
межами села Веселе Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 
Олександрівська с/р 30.09.2021 № 2197
За-4
Проти- •— j
Утрималися- ,  —
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Рекомендації-

6.6 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Січкарю Сергію Васильс 
земельну ділянку (кадастровий Номер 3520581700:02:000:0727), площею 2,0000 га, для ведення особиі 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 2,0000 га -  пасовища, за рахунок зеї 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користувачі 
межами села Веселе Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської oбJ 
Олександрівська с/р 30.09.2021 № 2201
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції -  запросити на засідання сесії представника ДП «Олександрівський лісгосп» для уточ* 
розміщення земельних ділянок відносно планово-картографічними матеріалами лісовпорядкування.
6.7 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Касапенко Наталії Степа
земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:02:000:0725), площею 2,0000 га, для ведення особиі 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 2,0000 га -  пасовища, за рахунок зеї 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користувані 
межами села Веселе Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. *
Олександрівська с/р 30.09.2021 № 2200 ®
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції -  запросити на засідання сесії представника ДП «Олександрівський лісгосп» для уточі 
розміщення земельних ділянок відносно планово-картографічними матеріалами лісовпорядкування.
6.8 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Лозовому Ігорю Олександре 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:02:000:0723), площею 2,0000 га, для ведення особи 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 2,0000 га -  пасовища, за рахунок зеї 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користуван] 
межами села Веселе Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 
Олександрівська с/р 30.09.2021 № 2199
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції -  запросити на засідання сесії представника ДП «Олександрівський лісгосп» для уточі 
розміщення земельних ділянок відносно планово-картографічними матеріалами лісовпорядкування. |
6.9 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Георгієвій Катерині Володими 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:53:000:0097), площею 2,0000 га, для ведення особи» 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 2,0000 га -  землі під сільськогосподарській 
іншими господарськими будівлями і дворами, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарсі 
призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: село Гайове Олександрівської сели 
ради Кропивницького району Кіровоградської області.
Олександрівська с/р 30.09.2021 № 2218
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
6.10 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Георгієвій Марії Володими 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:53:000:0070), площею 2,0000 га, для ведення особиц 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 2,0000 га -  землі під сільськогосподарський 
іншими господарськими будівлями і дворами, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарсі 
призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: село Гайове Олександрівської селц 
ради Кропивницького району Кіровоградської області.
Олександрівська с/р 30.09.2021 № 2219
За-4 і
Проти- _ - 'і
Утрималися- - _ - І

Пропозиції
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Рекомендації-

6.11 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Романчі Олегу Юрійовичу 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.
Олександрівська с/р 30.07.2021 № 1644
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції зняти з порядку денного
6.12 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Осипенко Ганні Семенівні земельну 
ділянку (кадастровий номер 3520585500:02:000:5124), 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 
Гайове Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. Олександрівська с/р 
30.07.2021 № 1640
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
6.13 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Криворог Любові Анатоліївні 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520584500:51:033:0013), площею 0,3000 га, для ведення особистого 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,3000 га -  рілля, за рахунок земель, 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця Горького, 44, село Михайлівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
Олександрівська с/р 27.08.2021 № 1915
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
6.14 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Крикун Ользі Іванівні земельну
ділянку (кадастровий номер 3520580500:02:000:0467), площею 1,5000 га, для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,5000 га -  землі під сільськогосподарськими та іншими 
господарськими будівлями і дворами, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, 
не наданих у власність або постійне користування за межами села Бовтишка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області. ’
Олександрівська с/р 30.09.2021 № 2182
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
6.15 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Вихрист Ніні Власівні земельну 
ділянку (кадастровий номер 3520580500:51:000:0349), площею 0,6238 га, для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,6238 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за межами села Бовтишка 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
Олександрівська с/р 01.10.2021 № 2587
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції - - '

Пропозиції



6.16 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Волосяну Василю Григорові 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520586500:51:000:0099), площею 0,6300 га, для ведення особист 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,6300 га -  рілля, за рахунок земс 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування 
адресою: вулиця Лісова, село Соснівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровограде! 
області.
Олександрівська с/р 30.06.2021 № 1191
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
6.17 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Мустафаєвій Ользі Васил
земельну ділянку (кадастровий номер 3520582500:52:011:0015), площею 1,8366 га, для ведення особист 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,8366 га -  рілля, за рахунок зем< 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користувань 
адресою: вулиця Степова, 21, село Кримки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровограде! 
області. 1
Олександрівська с/р 30.06.2021 № 1169 г ‘і
За-4 ^
Проти- !
Утрималися- І
Рекомендації- І

Пропозиції ;
6.18 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Натяган Наталії Анатолії
земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:02:000:5125), площею 2,0000 га, для ведення особисі 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 2,0000 га -  пасовища, за рахунок земі 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користуванні 
межами села Миколаївка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 
Олександрівська с/р 30.07.2021 № 1641 |
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
6.19 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Лисенку Михайлу Миколайо 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520580500:51:000:0344), площею 1,3167 га, для ведення особис] 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,3167 га -  рілля, за рахунок зі 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користуваній 
адресою: село Бовтишка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 
Олександрівська с/р 27.08.2021 № 1865
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
6.20 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Козлітіну Олексаі 
Володимировичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520581500:51:000:0121), площею 0,4555 га, для вед« 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,4555 га -  рілля, за рахунок зем 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користуванн 
адресою: вулиця Степова, село Букварка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровограде 
області.
Букварська с/р 19.06.2020 № 458
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції
6.21 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Новохатній Юлії Григо 

.земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:02:00(1:5188), площею 1,9873 га, дая ведення особи«

йоіі
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селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,9873 га -  пасовища, 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 30.09.2021 № 2189
За-4
Проти-
Угрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
6.22 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Остовій Яні Юріївні земельну 
ділянку (кадастровий номер 3520587500:02:000:1461), площею 1,7591 га, для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,7591 га -  пасовища, за рахунок земель, комунальної 
власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за межами села 
Нова Осота Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
Олександрівська с/р 04.10.2021 № 2285
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
6.23 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Чорноморець Віті Василівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520584000:02:000:0225), площею 1,9303 га, для ведення особистого 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,9303 га -  пасовища, за рахунок земель, 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
межами села Красносілля Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
Наказ ГУ 09.11.2020 № 11-15937/14-20-СГ
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
6.24 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Кулиничу Ярославу Юрійовичу 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:02:000:5192), площею 1,9873 га, для ведення особистого 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,9873 га -  сіножаті, 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 01.11.2021 № 2592
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
6.25 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Маган Ніні Миколаївні земельну 
ділянку (кадастровий номер 3520581700:02:000:5168), площею 1,1000 га, для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: 1,1000 га -  сіножаті, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне користування за межами села Гайове 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
Наказ ГУ 19.03.2021 № 11-1131/14-21-СГ (повторно)
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
6.26 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Голинському Віктору Миколайовичу
земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:51:000:0224), площею 0,4136 га, для ведення особистого 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,4136 га -  рілля, за рахунок земель, 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
межами села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. |
Олександрівська с/р 04.10.2021 № 2245 І
За-4
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6.27 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Голинській Наталії Микол
земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:51:000:0227), площею 0,2753 га, для ведення особис
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,2753 га -  рілля, за рахунок зе» 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користуванн 
межами села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 
Олександрівська с/р 04.10.2021 № 2247 
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції :
6.28 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Ковачу Василю Васильо)
земельну ділянку (кадастровий номер 3520583000:54:000:0031), площею 0,3844 га, для ведення особисі
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,3844 га -  рілля, за рахунок зем 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користуванн 
адресою: провулок Шкільний, 17, село Стримівка Олександрівської селищної ради Кропивницького рО 
Кіровоградської області.
Олександрівська с/р 01.11.2021 № 2607 
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендацїї-

Пропозиції
6.29 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Максимовій Віті Олександр
земельну ділянку (кадастровий номер 3520588000:51:000:0019), площею 0,5519 га, для ведення особисі
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,5519 га -  рілля, за рахунок земі 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користувач 
межах села Триліси Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
Триліська с/р 28.09.2020 № 294 
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції
ч

6.30 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Варову Олександру Петрові 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520555100:50:032:0026), площею 0,1500 га, для ведення особисті 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,1500 га -  рілля, за рахунок зсм< 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користуванн 
межах селища міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградсі 
області.
Олександрівська с/р 30.09.2021 № 2145
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
6.31 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Малетич Ганні Михайлівні земелі 
ділянку (кадастровий номер 3520587500:02:000:1460), площею 1,7591 га, для ведення особистого селянські 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,7591 га -  пасовища, за рахунок земель, комуналы 
власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за межами сі 
Нова Осота Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 
Олександрівська с/р 04.10.2021 № 2283 
За-4 
Проти-
У трималися- ' -----
Рекоменда:

Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції

І
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6.32 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Зеленько Тетяні Василівні земельну 
ділянку (кадастровий номер 3520585500:51:000:0193), площею 0,5121 га, для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,5121 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: провулок 
Матросова, село Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 
Розумівська с/р 04.09.2020 № 465
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
6.33 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Діхтярю Юрію Васильовичу 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520586000:02:000:5305), 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 Родниківка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 
Олександрівська с/р 27.08.2021 № 1960
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
6.34 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Гаращенко Ганні Юріївні земельну 
ділянку (кадастровий номер 3520584500:51:040:0002), площею 0,2872 га, для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,2872 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: вулиця 
Центральна, 242, село Михайлівна Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 
Олександрівська с/р 27.08.2021 № 1913
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
6.35 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Правосудько Ользі Павлівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:02:000:5121), площею 0,2910 га, для ведення особистого 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,2910 га -  рілля , за рахунок земель, 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
межами села Веселе Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
Наказ ГУ 21.012020 № 11-1218/14-20-СГ
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
6.36 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Вознику Андрію Петровичу 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520581500:52:000:0031), площею 1,5000 га, для ведення особистого 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,5000 га -  рілля, за рахунок земель, 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця Світла, 36, село Роздолля Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.
Букварська с/р 19.06.2020 № 464
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
6.37 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Вознику Сергію Петровичу земельну 
ділянку ' (кадастровий номер 3520581500:52:000:0052), 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

Пропозиції



сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: вул 
Світла, 36а, село Роздолля Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 
Букварська с/р 19.06.2020 № 465 
За-4
Проти- " , '
УтрималиСЯ-
Рекомендації-

Пропозиції
6.38 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Суржику Сергію Анатолійові 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520584500:02:000:0639), площею 1,1912 га, для ведення особисі 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,1912 га -  рілля, за рахунок земі 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користуванні 
межами села Григорівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 
Олександрівська с/р 27.08.2021 № 1926
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
6.39 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Лалак Леоніду Віктору 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520585000:51:000:0555), площею 0,6707 га, для ведення особисі 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,6707 га -  рілля, за рахунок зем 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користуванні 
адресою: вулиця Івана Франка, 2, село Підлісне Олександрівської селищної ради Кропивницького рай 
Кіровоградської області.
Підлісненська с/р 21.11.20214 № 285
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
6.40 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Кравчук Оксані Анатолі 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520584700:51:000:0201), площею 0,9513 га, для ведення особисі 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,9513 га -  рілля, за рахунок зем 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користуванні 
адресою: вулиця Сімнадцята, село Несваткове Олександрівської селищної ради Кропивницького рай 
Кіровоградської області.
Несватківська с/р 18.10.2020 № 332 
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції
6.41 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Рябку Івану Григоровичу земел) 
ділянку (кадастровий номер 3520586500:02:000:5105), площею 1,0000 га, для ведення особистого селянсьй 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,0000 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власні 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за межами села Сосні 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
Олександрівська с/р 30.06.2021 № 1196
За-4 . ;
Проти-
У трималися- і
Рекомендації-

Пропозиції
6.42 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Поморцевій Тетяні Олексі
земельну ділянку (кадастровий номер 3520588600:51:000:0117), площею 0,5229 га, для ведення особисі 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,5229 га -  рілля, за рахунок зем 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користуванні 
адресою: вулиця Гагаріна, 22, село Ясинове Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровограда 
області. ' . ~

1
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Ясинівська с/р 23.10.2020 № 473
За-4 
Проти- 
У трималися- 
Рекомендації-

Пропозиції
6.43 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Сікорському Віктору Михайлони 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520584500:51:037:0006), площею 0,6400 га, для ведення особисте 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,6400 га -  рілля, за рахунок земо, 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування 
адресою: вулиця Горького, 73, село Михайлівка Олександрівської селищної ради Кропивницького райс 
Кіровоградської області.
Михайлівська с/р 09.07.2020 № 707
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
6.44 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Марфулі Руслану Володимироа 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520586500:02:000:0716), площею 2,0000 га, для ведення особиеі 
селянського господарства (код КВЦПЗД -  01.03), в тому числі: площею 2,0000 га -  рілля, за рахунок чсМ 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користувань 
межами села Нижчі Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 
Олександрівська с/р 01.11.2021 № 2625
За-
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
6.45 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Кононенко Людмилі МихаЦ 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520586500:02:000:0716), площею 2,0000 га, для ведення особи( 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 2,0000 га -  рілля, за рахунок ici 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне корисгунаїц 
межами села Нижчі Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 
Олександрівська с/р 30.09.2021 № 2224
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
6.46 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Крушеніцькому Юрію Cepriff 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520586500:02:000:0715), площею 2,0000 га, для ведення особі 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 2,0000 га -  рілля, за рахунок и 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користунаї 
межами села Нижчі Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 
Олександрівська с/р 30.09.2021 № 2227
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
6.47 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Калініченку Влиі 
Михайловичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520586500:02:000:0714), площею 2,0000 га, для І  
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01,03), в тому числі: площею 2,0000 га -  пасовища, ча  ̂
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або 
користування за межами села Нижчі Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького 
Кіровоградської області.
Олександрівська с/р 30.09.2021 № 2226
За-4 . • _  ____
ГГрЯТії- -
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Утрималися-
Рекомендації-

6.48 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Терещенку Корнію Іларіоно
земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:53:000:0050), площею 1,7493 та, для ведення особиц 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,7493 га -  рілля, за рахунок зеі 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користувань 
межами села Гайове Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. ;
Олександрівська с/р 30.09.2021 № 2186
За-4 :
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
6.49 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Голинському Роману Анатолійої
земельну ділянку (кадастровий номер 3520583000:51:000:0163), площею 1,2500 га, для ведення особис 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,6013 га -  рілля та 0,6487 га - сіножат 
рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або пост 
користування за межами села Нижчі Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького раі 
Кіровоградської області. V
Олександрівська с/р 04.10.2021 № 2235
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
6.50 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Рудому Олександру Дем’янов 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520588600:55:000:0057), площею 0,4840 га, для ведення особисі 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,4840 га -  рілля, за рахунок зем 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користуваню 
адресою: вулиця Шевченка, село Омельгород Олександрівської селищної ради Кропивницького рай 
Кіровоградської області.
Ясинівська с/р 17.09.2020 № 438 
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції
6.51 Про затвердження проекту землеустрою 
ділянку (кадастровий номер 3520586500:02:000:0713), площею 2,0000 га, для ведення особистого селянські 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 2,0000 га -  пасовища, за рахунок земель, комуналь 
власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за межами С( 
Нижчі Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 
Олександрівська с/р 30.09.2021 № 2225
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
6.52 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Коркодєлу Сергію Іванови 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520581500:02:000:5027), площею 1,2000 га, для ведення особисто 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,2000 га -  рілля, за рахунок зем є: 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування 
межами села Букварка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
Наказ ГУ 26.05.2020 № 11-8992/14-20-СГ (повторно)
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації- -----

Пропозиції - ■ .........  «

Пропозиції
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6.53 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Парієнко Тамарі Кирилівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520585000:51:000:0554), площею 0,3400 га, для ведення особистого 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,3400 га -  рілля, за рахунок земель, 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця Вишнева, 11, село Підлісне Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
Олександрівська с/р 30.06.2021 № 1234
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
6.54 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Орлик Валентині Іванівні земельну 
ділянку (кадастровий номер 3520586500:51:000:0096), площею 1,7397 га, для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,7397 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: вулиця 
Тясминська, 25, село Соснівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 
Олександрівська с/р 30.07.2021 № 1559
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
6.55 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Гутіній Анастасії Анатоліївні 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:02:000:0621), площею 1,6000 га, для ведення особистого 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,6000 га -  рілля, за рахунок земель, 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
межами села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 
Олександрівська с/р 27.08.2021 № 1964
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
6.56 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Коваленку Роману Олександровичу
земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:02:000:0206), площею 1,4350 га, для ведення особистого
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,4350 га -  рілля, за рахунок земель,
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за
межами села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
Розумівська с/р 13.10.2021 № 527 (повторно)
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
6.57 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Тішину Денису В’ячеславовичу
земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:02:000:5190), площею 1,9873 га, для ведення особистого
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,9873 га -  пасовища, 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 30.09.2021 № 2191
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
6.58 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Носовій Катерині Миколаївні
земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:02:000:5189), площею 1,9873 га, для ведення особистого
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03). в тому числі: площею 1,9873 га -  пасовища, за рахунок земель,



комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або п< 
користування за межами села Гайове Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровогрі 
області.
Олександрівська с/р 30.09.2021 № 2190
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
6.59 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Пустовіту Леоніду Григо[ 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:02:000:5126), площею 2,0000 га, для ведення особі 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 2,0000 га -  пасовища, за рахунок зі 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користуваї 
межами села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивннцького району Кіровоградської області. 
Олександрівська с/р 30.07.2021 № 1643
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції (
6.60 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Порядьку Віталію Володимир* 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520587500:02:000:1456), площею 2,0000 га, для ведення особи 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 2,0000 га -  пасовища, за рахунок за 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користуван 
межами села Нова Осота Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 
Староосотська с/р 11.06.2020 № 860

За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Меновщикову Олексаі 

Юрійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:02:000:5187), площею 1,9873 га, для веді 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,9873 га -  пасовища, за рах; 
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або пост 
користування за межами села Гайове Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровограда 
області. \
Олександрівська с/р 30.09.2021 № 2188 Ц
За-4 І
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
6.62 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Топору Євгенію Олеговичу земел 
ділянку (кадастровий номер 3520581700:02:000:5191), площею 1,9873 га, для ведення особистого селянськ 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,9873 га -  пасовища, за рахунок земель, комуналі 
власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за межами с 
Гайове Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
Олександрівська с/р 30.09.2021 № 2192
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
6.63 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Савченко Оксані Миколаі
земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:02:000:5193), площею 1,9873 га, для ведення особист 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,9873 га -  пасовища, за рахунок земе 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування 
межами села Гайове Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. ' 
Олександрівська с/р 30.09.2021 № 2193 ~
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Пропозиції
6.64 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Савченку Миколі Михайловичу
земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:02:000:5194), площею 1,9873 га, для ведення особистого 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,9873 га -  пасовища, 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 30.09.2021 № 2194
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
6.65 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Руденку Володимиру Михайловичу
земельну ділянку (кадастровий номер 3520555100:51:000:0039), площею 2,0000 га, для ведення особистого
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 2,0000 га -  рілля, за рахунок земель,
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за
адресою: село Китайгород Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 
Олександрівська с/р 28.01.2021 № 142 (повторно)
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
6.66 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Скрипнику Віталію Олександровичу
земельну ділянку (кадастровий номер 3520587500:52:000:0036), 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 в 
межах села Іванівна Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 
Олександрівська с/р 27.08.2021 № 1979
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
6.67 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Цупренку Вадиму Володимировичу
земельну ділянку (кадастровий номер 3520582500:52:006:0009), 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 Лісова, 9, село Кримки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.
Олександрівська с/р 30.06.2021 № 1192
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
6.68 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Штанці Людмилі Олександрівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520581500:02:000:5034), площею 0,3900 га, для ведення особистого 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,3900 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 06.02.2020 № 11-1971/14-20-СГ
За-4
Проти-
У трималися-- -
Рекомендації- ■— ■■ — ■ ■ —



6.69 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Лисенко Любові Володимі 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:51:000:0226), площею 0,9765 га, для ведення особі 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,9765 га -  рілля, за рахунок зе 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користуваи 
адресою: вулиця Гагаріна, 22, село Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького рі 
Кіровоградської області.
Олександрівська с/р 28.04.2021 № 734
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
6.70 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Дмитровій Катерині Олександ 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520583000:54:002:0001), площею 1,5000 га, для ведення особи 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,5000 га -  рілля, за рахунок зеї 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користувані 
адресою: село Стримівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 
Олександрівська с/р 01.11.2021 № 2610
За-4 І
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
6.71 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Дмитрову Віктору Володимиро 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520583000:54:002:0002), площею 1,5000 га, для ведення особис 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею1,5000 га -  рілля, за рахунок зен 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користувань 
адресою: село Стримівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 
Олександрівська с/р 01.11.2021 № 2609
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендацїї-

Пропозиції
6.72 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Жовтенко Ганні Володимир 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520582500:51:019:0035), площею 0,3282 га, для ведення особис 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,3282 га -  рілля, за рахунок з<(] 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користуванні 
адресою: вулиця Шевченка, село Голикове Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровограде] 
області.
Олександрівська с/р 09.06.2021 № 940
За-4 !
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
6.73 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Тимченко Наталії Анатолії 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520581500:02:000:5033), площею 0,5036 га, для ведення особист 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,5036 га -  рілля, за рахунок земе 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування 
межами села Букварка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
Наказ ГУ 28.04.2020 № 11-7050/14-20-СГ
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
6". 74 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Хлібійчуку, Макси 
Володимировичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520581500:02:000:5032), площею 0,8060 га, .для веден

Пропозиції
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особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,8000 га -  рілля, за 
рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне 
користування за межами села Букварка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.
Наказ ГУ 03.02.2020 № 11-1986/14-20-СГ
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
6.75 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Каракоць Дмитру Анатолійовичу 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520582000:51:000:0277), площею 1,2378 га, для ведення особистого 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,2378 га -  рілля, за рахунок земель, 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця Шевченка, село Вищі Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
Вищеверещаківська с/р 30.06.2020 № 408
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
6.76 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Самохвал Оксані Анатоліївні 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520582000:02:001:0284), 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 Любомирка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 
Олександрівська с/р 30.09.2021 № 2223
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції
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6.77 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Кусайко Ользі Вікторівні земельну 
ділянку (кадастровий номер 3520555100:50:032:0025), площею 0,3000 га, для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,3000 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: селище міського 
типу Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 
Олександрівська с/р 30.07.2021 № 1624
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
6.78 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Полунічевій Ніні Єгорівні земельну 
ділянку (кадастровий номер 3520584500:51:031:0008), площею 0,2386 га, для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,2386 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: вулиця 
Центральна, 155, село Михайлівна Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 
Михайлівська с/р 09.07.2020 № 706
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
6.79 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Конкіній Валентині Леонідівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520586500:52:000:0055), площею 2,0000 га, для ведення особистого 
селянського господарства (код КВЦПЗ — 01.03), в тому числі: площею 2,0000 га -  сіножаті, за рахунок земель,
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комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або пості] 
користування за адресою: село Нижчі Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького рай< 
Кіровоградської області.
Олександрівська с/р 28.04.2021 № 739
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
6.80 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Коцареву Максиму Олександров 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:02:000:5182), площею 1,0000 га, для ведення особист 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,0000 га -  рілля, за рахунок зем< 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користуванш 
межами села Гайове Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
Наказ ГУ 22.10.2020 №11-14989/14-20-СГ (повторно)

За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації- А

Пропозиції
6.81 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Капелюшному Олек 
Миколайовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520588000:02:000:0325), площею 2,0000 га, для веде 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 2,0000 га -  рілля, за рахунок земі 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користуванш 
межами села Триліси Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 
Олександрівська с/р 30.07.2021 № 1605
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
6.82 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Коркодєлу Сергію Сергійов 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520581500:02:000:5029), площею 1,2000 га, для ведення особист 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,2000 га -  рілля, за рахунок зем 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користуванні 
межами села Букварка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
Наказ ГУ 26.05.2020 № 11-9001/14-20-СГ (повторно) (
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
6.83 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Мошуренко Анжелі Іван 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:02:000:5105), площею 1,3193 га, для ведення особист 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,3193 га -  багаторічні насадження, за раху 
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або пості 
користування за межами села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровограде] 
області.
Розумівська с/р 13.10.2020 № 536
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
6.84 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Натягану Григорію Іваної
земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:02:000:5123), площею 2,0000 га, для ведення особис 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 2,0000 га -  пасовища, за рахунок зем | 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність“ або постійне користуванн | 
межами села Розумівка Олександрівської селищної ради кропивницького району Кіровоградської області. |
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Олександрівська с/р 30.07.2021 № 1642
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
6.85 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. Олександрівська с/р 30.06.2021 № 1177 (повторно)
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
6.85.1 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, (повторно)
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
6.86 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 Кіровоградської області. Олександрівська с/р 30.06.2021 № 1178 (повторно) 
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції-
Заслухала виступ Чорноморця Василя Григоровича, який зазначив, що наданій земельній ділянці випас худоби не 
проводиться, в разі виникненя потреби не буде перешкоджати випасу худоби.
6.86.1 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 кадастровим номером 
3520584000:02:000:0321, які не надані у власність або постійне користування за межами села Красносілля 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, (повторно)
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
6.87 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Чорноморець Наталії Іванівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520584000:02:000:0376), площею 2,0000 га, для ведення особистого 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 2,0000 га -  землі під сільськогосподарськими та 
іншими господарськими будівлями і дворами , за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського 
призначення, не наданих у власність або постійне користування за межами села Красносілля Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. Олександрівська с/р 30.06.2021 № 1180 (повторно) 
За-4
Проти-
Утрималися- - —
Рекомендації- —



Пропозиції
6.88 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Матірному Володимі 
Анатолійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520555100:02:001:5004), площею 2,0000 га, для веде] 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 2,0000 га -  пасовища, за рахуі 
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або пості 
користування за межами села Китайгород Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровограда 
області.
Олександрівська с/р 04.10.2021 № 2289
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
6.89 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Лушпіган Ліні Василівні земел 
ділянку (кадастровий номер 3520586500:02:000:0717), площею 2,0000 га, для ведення особистого селянсы 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 2,0000 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власн 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за межами села № 
Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
Олександрівська с/р 01.11.2021 № 2623 .
За-4 І
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
6.90 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Король Оксані Іванівні земе; 
ділянку (кадастровий номер 3520587500:02:000:1459), площею 1,7591 га, для ведення особистого селянсы 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,7591 га -  пасовища, за рахунок земель, комунал 
власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за межами і 
Стара Осота Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
Олександрівська с/р 04.10.2021 № 2284
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
6.91 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Рудницькій Інні Володимир 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520587500:02:000:1457), площею 1,7591 га, для ведення особис 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,7591 га -  пасовища, за рахунок з Л  
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користуванн 
межами села Стара Осота Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 
Олександрівська с/р 04.10.2021 № 2286
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
6.92 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Собку Андрію Вікторої 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520583500:51:000:0096), площею 2,0000 га, для ведення особис1 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 2,0000 га -  рілля, за рахунок зеы 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користуванн 
адресою: село Красносілка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 
Олександрівська с/р 09.06.2021 № 1012
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
6.93 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Ковач Марії Федорівні земе,; 
ділянку (кадастровий номер 3520583000:54:000:0033), площею 1,4426 га, для ведення особистого селянсьі 
господарства (кодТШЦПЗ -  01.03), втому числі: площею 1,4426 га-р ілля , за рахунок земель, комунальної власиі
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сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою:
Шкільна, 49 село Стримівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
Олександрівська с/р 01.11.2021 № 2598
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
6.94 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Казєєву Сергію Миколайовичу 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520587500:02:000:5095), площею 1,8699 га, для ведення особистого 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,8699 га -  рілля, за рахунок земель, 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за межами села Поселянівка 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
Наказ ГУ 23.06.2018 № 11-3884-14-18-СГ (повторно)
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
6.95 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Манько Ірині Миколаївні земельну 
ділянку (кадастровий номер 3520555100:50:032:0024), площею 0,1211 га, для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,1211 га -  рілля, за рахунок земель, 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 № 2146
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
6.96 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Бондаренку Максиму Вікторовичу
земельну ділянку (кадастровий номер 3520588500:51:000:0501), площею 0,6839 га, для ведення особистого 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,6839 га -  рілля, за рахунок земель, 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця Березовського, село Цвітне Олександрівської селищної ради Кропивницького району
Кіровоградської області.
Олександрівська с/р 04.10.2021 № 2295
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
6.97 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Кипину Ярославу Михайловичу 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520583000:54:000:0036), 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 Шкільна, село Стримівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.
Олександрівська с/р 01.11.2021 № 2605
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
6.98 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Остапчук Оксані Павлівні земельну 
ділянку (кадастровий номер 3520586000:02:000:5304), площею 2,0000 га, для ведення 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 Родниківка 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
Наказ ГУ 13,11.2020 № 1Ь16303/14-20-СПповторно) ’ —
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За-
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
6.99 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Судьіну Антону Михайло 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520586000:02:000:5278), площею 2,0000 га, для ведення особио 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 2,0000 га -  пасовища, за рахунок зея 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користуваш 
межами села Родниківка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
Наказ ГУ 15.09.2020 № 11-12951/14-20-СГ (повторно)
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції

6.100 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Брандальському Д\1 
Сергійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520586000:02:000:5303), площею 2,0000 га, для ве^ 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: 2,0000 га -  рілля, за рахунок за  
комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне користуваш 
межами села Родниківка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. | 
Наказ ГУ 17.09.2020 № 11-13162/14-20-СГ (повторно)
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
6.101 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Мережаній Раїсі Іванівні земе 
ділянку (кадастровий номер 3520584000:51:000:0043), площею 2,0000 га, для ведення особистого селянсв 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 2,0000 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власі 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: село Красна 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
Олександрівська с/р 01.11.2021 № 2612 
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції
6.102 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Щупаковському ВаІ 
Григоровичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520581500:52:000:0054), площею 0,3000 га, для вед 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,3000 га -  рілля, за рахунок зе| 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користувань 
адресою: вулиця Світла, 19, село Роздолля Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоград 
області.
Букварська с/р 25.09.2020 № 515
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
6.103 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Ткаченко Аллі Олександ 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520583000:51:000:0165), площею 2,0000 га, для ведення особи| 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 2,0000 га -  рілля, за рахунок зе) 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користуваш 
адресою: вулиця Маслова, село Івангород Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоград 
області.
Олександрівська с/р 04.10.2021 № 2232
За - 4— - _  ____  ; _ _ _  ____  _]
Проти- ' ' , '  ̂ |'

.  '  ;!
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Утрималися-
Рекомендації-

8.1 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Пузанкову Тимуру Юрійовичу 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520580500:51:000:0346), площею 0,1000 га, для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ -  02.01), в тому числі: 0,1000 
га -  землі, зайняті поточним будівництвом та відведені під будівництво (будівництво на яких не розпочато) (код КВЗУ
012.00), за рахунок земель, комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою; 
вулиця Лівобережна, село Бовтишка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградсько] 
області.
Олександрівська с/р 30.09.2021 № 2165
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
8.2 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Замковій Людмилі Олексіївні 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520588600:51:000:0116), 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, 1, село Ясинове Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
Олександрівська с/р 30.07.2021 № 1658
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
8.3 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Чернишу Сергію Миколайовичу 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520584500:52:000:0067), площею 0,2500 га, для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ -  02.01), в тому числі: 0,2500 
га — землі, зайняті поточним будівництвом та відведені під будівництво (будівництво на яких не розпочато) (код КВЗУ
012.00), за рахунок земель, комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: 
вулиця Садова, село Григорівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 
Михайлівська с/р 13.03.2019 № 458
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
8.4 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Ніколаєву Миколі Миколайовичу 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520584500:52:000:0061), площею 0,2500 га, для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ -  02.01), в тому числі: 0,2500 
га -  землі, зайняті поточним будівництвом та відведені під будівництво (будівництво на яких не розпочато) (код КВЗУ
012.00), за рахунок земель, комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: 
вулиця Садова, село Григорівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 
Михайлівська с/р 09.07.2019 № 717
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
8.5 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Ніколаєвій Тетяні Семенівні земельну!
ділянку (кадастровий номер 3520584500:52:000:0065), площею 0,2500 га, для будівництва і обслуговування житловог<$ 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ -  02.01), в тому числі: 0,2500 га -  землі! 
зайняті поточним будівництвом та відведені під будівництво (будівництво на яких не розпочато) (код КВЗУ 012.00)1 
за рахунок земель, комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиці 
Садова, село Григорівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. !|

^Ііцайлівська с/р 09.07.2019 № 719 _ ______ __ .
За-4 -

Пропозиції
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8.6 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Кононенко Лідії Василівні земе; 
ділянку (кадастровий номер 3520555100:50:104:0095), площею 0,0935 та, для будівництва і обслуговування житлої 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ -  02.01), в тому числі: 0,0935 і 
малоповерхова забудова, за рахунок земель, комунальної власності, які не надані у власність або пост 
користування за адресою: вулиця Мацієвича, 13, селище міського типу Олександрівка Олександрівської селиіі 
ради Кропивницького району Кіровоградської області.
Олександрівська с/р 30.01.2015 № 1217
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
8.7 Про затвердження проекту землеустрою та передачубезоплатно у власність Ніколаєвій Єлизаветі Євген 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520584500:52:000:0069), площею 0,2500 га, для будівництва і обслуговувг 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ -  02.01), в тому числі: 0,7 

га -  землі, зайняті поточним будівництвом та відведені під будівництво (будівництво на яких не розпочато) (код ■
012.00), за рахунок земель, комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адреї 
вулиця Садова, село Григорівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 
Михайлівська с/р 09.07.2019 № 718
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
8.8 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Працковій Парасковії Кирил 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520584500:52:000:0070), площею 0,2500 га, для будівництва і обслуговувг 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ -  02.01), в тому числі: 0,7 
га -  землі, зайняті поточним будівництвом та відведені під будівництво (будівництво на яких не розпочато) (код К1
012.00), за рахунок земель, комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адрес 
вулиця Садова, 9, село Григорівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської облас 
Михайлівська с/р 09.07.2019 № 713
За-4
Проти-
Утрималися- f l
Рекомендації- ■

Пропозиції
8.9 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Наливку Віталію Анатолійоа 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520584500:52:000:0068), площею 0,2500 га, для будівництва і обслуговува 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ -  02.01), в тому числі: 0,3 
га -  землі, зайняті поточним будівництвом та відведені під будівництво (будівництво на яких не розпочато) (код КІ
012.00), за рахунок земель, комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адрес 
вулиця Садова, село Григорівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 
Михайлівська с/р 09.07.2019 № 716
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації- І

Пропозиції
8.10 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Гузері Віктору Миколайої 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520584500:52:000:0066), площею 0,2500 га, для будівництва і обс лугову в; 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ -  02.01), в тому числі: 0,'. 
га -  землі, зайняті поточним будівництвом та відведені під будівництво (будівництво на яких не розпочато) (код К
012.00), за рахунок земель, комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адреї 
вулиця Садова, село Григорівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області і
Михайлівська с/р 13.03.2018 № 443 __ . _ і
За-4 ‘ '  " ... "" ' - і

Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
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8.11 Про затвердження проекту землеустрою та передачу Проскурі Максиму Ігорьовичу земельну ділянку
(кадастровий номер 3520584500:51:025:0002), площею 0,2328 га, для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ -  02.01), в тому числі: 0,2328 га -  землі,
зайняті поточним будівництвом та відведені під будівництво (будівництво на яких не розпочато) (код КВЗУ 012.00),
за рахунок земель, комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця
Центральна, 139, село Михайлівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
Михайлівська с/р 27.08.2021 № 1918
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
10.1 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Осадчій Любові Миколаївні 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520555100:50:081:0019), 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: селище міського 
типу Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 
Олександрівська с/р 30.07.2021 № 1650
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
10.2 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Ясененко Марії Миколаївні 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520582000:53:000:0074), 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 Шкільна, 
55, село Любомирка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 
Олександрівська с/р 27.08.2021 № 1874
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
10.3 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Ясененку Миколі Григоровичу 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520582000:53:000:0073), 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 Шкільна, 
55, село Любомирка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 
Олександрівська с/р 27.08.2021 № 1875
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
10.4 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Шишці Олександру Олександровичу 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520587500:53:000:0159), 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 межами села Нова Осота 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
Олександрівська с/р 30.07.2021 № 1655
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації- - -

— Прошене» '  -  ■ —

Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції



10.5 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Каракоць Анатс 
Миколайовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520582000:51:000:0275), площею 0,1200 га, для індивідуальї 
садівництва (код КВЦПЗ -  01.05), в тому числі: площею 0,1200 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власн 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: ву; 
Шевченка, село Вищі Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 
Вищеверещаківська с/р № 30.06.2020 № 418
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
10.6 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Каракоць Галині Михайл 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520582000:51:000:0276), площею 0,1200 га, для індивідуального садівнш 
(код КВЦПЗ -  01.05), в тому числі: площею 0,1200 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власн 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: вул 
Шевченка, село Вищі Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 
Вищеверещаківська с/р 30.06.2021 № 419
За-4
Проти- і
Утрималися- V
Рекомендації-

Пропозиції
10.7 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Платоновій Раїсі Олександр 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520585000:51:000:0550), площею 0,1052 га, для індивідуального садівнш 
(код КВЦПЗ -  01.05), в тому числі: площею 0,1052 га -  багаторічні насадження, за рахунок земель, комуналі 
власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: вул 
Лесі Українки, 85, село Підлісне Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 
Олександрівська с/р 27.08.2021 № 1939
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
10.8 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Возник Оксані Вікторівні земел 
ділянку (кадастровий номер 3520581500:02:000:0357), площею 0,0857 га, для індивідуального садівництва ( 
КВЦПЗ -  01.05), в тому числі: площею 0,0857 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власш 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: вул 
Молодіжна, село Букварка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. V  
Букварська с/р 25.09.2020 № 525
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
10.9 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Таранусі Володимиру Васильові 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520555100:50:054:0020), площею 0,0800 га, для індивідуального садівниц 
(код КВЦПЗ -  01.05), в тому числі: площею 0,0800 га -  багаторічні насадження, за рахунок земель, комуналь 
власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: вулі 
Дорошенка, 8, селище міського типу Олександрівна Олександрівської селищної ради Кропивницького рай<( 
Кіровоградської області.
Олександрівська с/р 30.09.2021 № 2156
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
10.10 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Ткаченко Аллі Олександрі 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520583000:51:000:0164), площею 0,1200 га, для індивідуального садівниц 
(код КВЦПЗ -  01.05), в тому числі: площею 0,1200 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної' власнс
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сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: вулиця 
Маслова, село Івангород Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 
Олександрівська с/р 04.10.2021 № 2232 
За-4 ,
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
11.1 Про затвердження проекту землеустрою та передачу Дубівці Світлані Сергіївні земельну ділянку (кадастровий 
номер 3520580500:02:000:0468) в оренду терміном на 10 (десять) років, площею 0,4000 га, для городництва (код 
КВЦПЗ -  01.07) в тому числі: 0,4000 га -  рілля, за рахунок земель, сільськогосподарського призначення, які не надані 
у власність або постійне користування за мажами села Бовтишка Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області. Встановити річний розмір орендної плати на рівні 12 % від нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки.
Олександрівська с/р 02.04.2021 № 539
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
11.2 Про затвердження проекту землеустрою та передачу Стусь Вікторії Миколаївні земельну ділянку (кадастровий 
номер 3520587500:02:000:1441) в оренду терміном на 10 (десять) років, площею 0,5000 га, для городництва (код 
КВЦПЗ -  01.07) в тому числі: 0,5000 га -  рілля, за рахунок земель, сільськогосподарського призначення, які не надані 
у власність або постійне користування за мажами села Нова Осота Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області. Встановити річний розмір орендної плати на рівні 12 % від нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки.
Олександрівська с/р 30.07.2021 № 1673
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
11.3 Про затвердження проекту землеустрою та передачу Бублію Володимиру Павловичу земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520587500:02:000:1447) в оренду терміном на 10 (десять) років, площею 0,5000 га, для 
городництва (код КВЦПЗ -  01.07) в тому числі: 0,5000 га -  рілля, за рахунок земель, сільськогосподарського 
призначення, які не надані у власність або постійне користування за мажами села Нова Осота Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. Встановити річний розмір орендної плати на рівні 12 
% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
Олександрівська с/р 30.07.2021 № 1673
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
11.4 Про затвердження проекту землеустрою та передачу Чорноморцю Олегу Васильовичу земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520584000:02:000:0414) в оренду терміном на 10 (десять) років, площею 0,6000 га, для 
городництва (код КВЦПЗ -  01.07) в тому числі: 0,6000 га -  рілля, за рахунок земель, сільськогосподарського 
призначення, які не надані у власність або постійне користування за межами села Красносілля Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
Встановити річний розмір орендної плати на рівні 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
Олександрівська с/р 01.11.2021 № 2614
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
11.5 Про затвердження проекту землеустрою та передачу Ніколаєвій Тетяні Семенівні земельну ділянку (кадастровий 
номер 3520584500:52:000:0059) в оренду терміном на 10 (десять) років, площею 0,6000 га, для городництва (код 
КВЦПЗ -01 .07) в тому числі: 0,6000 га -  рілля, за рахунок земель, сільськогосподарського призначення, які не надані 
у власність або постійне користування в мажх села Григорівка Олександрівської селищної ради Кропивницького
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району Кіровоградської області. Встановити річний розмір орендної плати на рівні 12 % від нормативної грої
оцінки земельної ділянки
Олександрівська с/р 27.08.2021 № 1924
За-4
ІІроти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
11.6 Про затвердження проекту землеустрою та передачу Атамась Марині Степанівні земельну ділянку (кадаст] 
номер 3520555100:50:012:0022) в оренду терміном на 10 (десять) років, площею 0,6000 га, для городництва 
КВЦПЗ -  01.07) в тому числі: 0,6000 га -  рілля, за рахунок земель, сільськогосподарського призначення, які не н 
у власність або постійне користування за адресою: вулиця Тясминська, селище міського типу Олексащ 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. Встановити річний розмір оре: 
плати на рівні 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
Олександрівська с/р 30.09.2021 № 2148 
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції
11.7 Про затвердження проекту землеустрою та передачу Вєхтєву Валерію Валерійовичу земельну діі 
(кадастровий номер 3520585000:02:000:0673) в оренду терміном на 10 (десять) років, площею 0,6000 га| 
городництва (код КВЦПЗ -  01.07) в тому числі: 0,6000 га -  рілля, за рахунок земель, сільськогосподара 
призначення, які- не надані у власність або постійне користування за межами села Підлісне Олександрівської селі 
ради Кропивницького району Кіровоградської області.
Встановити річний розмір орендної плати на рівні 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
Олександрівська с/р 04.10.2021 № 2240
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
11.8 Про затвердження проекту землеустрою та передачу Махиньку Олександру Вікторовичу земельну дії
(кадастровий номер 3520585000:02:000:0672) в оренду терміном на 10 (десять) років, площею 0,4000 га 
городництва (код КВЦПЗ -  01.07) в тому числі: 0,4000 га -  рілля, за рахунок земель, сільськогосподаро 
призначення, які не надані у власність або постійне користування за межами села Підлісне Олександрівської селі 
ради Кропивницького району Кіровоградської області. Встановити річний розмір орендної плати на рівні 12 ' 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки. І
Олександрівська с/р 04.10.2021 № 2241
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
11.9 Про затвердження проекту землеустрою та передачу Третецькій Ользі Власівні земельну ділянку (кадаст) 
номер 3520587500:02:000:1454) в оренду терміном на 10 (десять) років, площею 0,5000 га, для городництва 
КВЦПЗ -  01.07) в тому числі: 0,5000 га -  рілля, за рахунок земель, сільськогосподарського призначення, які не Я 
у власність або постійне користування за межами села Нова Осота Олександрівської селищної ради Кропивниц 
району Кіровоградської області.
Встановити річний розмір орендної плати на рівні 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
Олександрівська с/р 30.07.2021 № 1673
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
11.10 Про затвердження проекту землеустрою та передачу Стусю Миколі Юрійовичу земельну ділянку (кадаст ; 
номер 3520587500:02:000:1444) в оренду терміном на 10 (десять) років, площею 0,5000 га, для городництві ! 
КВЦПЗ -  01.07) в тому числі: 0,5000 га -  рілля, за рахунок земель, сільськогосподарського призначення, які не |
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у власність або постійне користування за межами села Нова Осота Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
Встановити річний розмір орендної плати на рівні 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
Олександрівська с/р 30.07.2021 № 1673
За-4
Проти-
Утрималися-
Peкoмeндaцiï-

Пропозиції
11.11 Про затвердження проекту землеустрою та передачу Ніколаєву Миколі Миколайовичу земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520584500:52:000:0060) в оренду терміном на 10 (десять) років, площею 0,6000 га, для 
городництва (код КВЦПЗ -  01.07) в тому числі: 0,6000 га -  рілля, за рахунок земель, сільськогосподарського 
призначення, які не надані у власність або постійне користування в межах села Григорівна 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 № 1925
За-4
Протй-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
11.12 Про затвердження проекту землеустрою та передачу Третецькому Володимиру Валентиновичу земельну 
ділянку (кадастровий номер 3520587500:02:000:1448) в оренду терміном на 10 (десять) років, площею 0,5000 га, для 
городництва (код КВЦПЗ -  01.07) в тому числі: 0,5000 га -  рілля, за рахунок земель, сільськогосподарського 
призначення, які не надані у власність або постійне користування за межами села Нова Осота Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. Встановити річний розмір орендної плати на рівні 12 
% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
Олександрівська с/р 30.07.2021 № 1673
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
11.13 Про затвердження проекту землеустрою та передачу Шпак Олені Михайлівні земельну ділянку (кадастровий 
номер 3520555100:50:132:0029) в оренду терміном на 10 (десять) років, площею 0,6000 га, для городництва (код 
КВЦПЗ -  01.07) в тому числі: 0,6000 га -  рілля, за рахунок земель, сільськогосподарського призначення, які не надані 
у власність або постійне користування в межах селища міського типу Олександрівна 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 № 1860
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
11.14 Про затвердження проекту землеустрою та передачу Мільченку Віктору Семеновичу земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520587500:02:000:1451) в оренду терміном на 10 (десять) років, площею 0,5000 га, для 
городництва (код КВЦПЗ -  01.07) в тому числі: 0,5000 га -  рілля, за рахунок земель, сільськогосподарського 
призначення, які не надані у власність або постійне користування за межами села Нова Осота Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
Встановити річний розмір орендної плати на рівні 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
Олександрівська с/р 30.07.2021 № 1673
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
13.1 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Головкіну Сергію Євгеновичу 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520555^00:50:112:0044), площею 0,0028 га, для будівництва індивідуального 
гаражу (код КВЦГО -  02.05), в тому числі: 0,0028 га малоповерхова забудова, за рахунок земель, комунальної



власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: селище міського
Олександрівна (на території колишнього гаражного кооперативу «Тясмин») Олександрівської селищної 
Кропивницького району Кіровоградської області.
Олександрівська с/р 30.09.2021 № 2143 *
За-4 І
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції
14.1 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у постійне користування ДП «Олександрівське л| 
господарство» земельну ділянку 3520587500:02:000:1419 площею 7,7683 га, для ведення лісового господар^ 
пов’язаних з ним послуг (КВЦПЗ 09.01), за рахунок земель комунальної власності сільськогосподарсьі 
призначення, що перебувають в запасі за межами села Нова Осота Олександрівської селищної ради Кропивниці! : 
району Кіровоградської області.
Староосотська с/р 04.08.2020 № 940
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації- j y

Пропозиції Я
14.2 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у постійне користування ДП «Олександрівське л і |  
господарство» земельну ділянку 3520585000:02:000:0655 площею 15,5430 га, для ведення лісового господарсі 
пов’язаних з ним послуг (КВЦПЗ -  Н.09.01), за рахунок земель комунальної власності сільськогосподарсьі 
призначення, що перебувають в запасі за межами села Підлісне Олександрівської селищної ради Кропивниць| ; 
району Кіровоградської області.
Підлісненська с/р 13.03.2020 № 325 !
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
14.3 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у постійне користування ДП «Олександрівське лЦ 
господарство» земельну ділянку 3520581500:02:000:0344 площею 58,0096 га, для ведення лісового господарсі 
пов’язаних з ним послуг (КВЦПЗ Н 09.01), за рахунок земель комунальної власності сільськогосподарсьі 
призначення, що перебувають в запасі за межами села Букварка Олександрівської селищної ради Кропивниць] 
району Кіровоградської області.
Букварська с/р 22.10.2020 № 580 (повторно)
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції

14.4 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у постійне користування ДП «Олександрівське ліс 
господарство» земельну ділянку 3520585500:02:000:0379 площею 10,0000 га, для ведення лісового господарсті 
пов’язаних з ним послуг (КВЦПЗ - Н.09.01), за рахунок земель комунальної власності сільськогосподарські 
призначення, що перебувають в запасі за межами села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивниць» 
району Кіровоградської області.
Розумівська с/р 04.09.2020 № 472 (повторно)
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції
14.5 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у постійне користування ДП «Олександрівське лісс 
господарство» земельну ділянку 3520580500:02:000:0337 площею 5,1863 га, для ведення лісового господарстві 
пов’язаних з ним послуг (КВЦПЗ 09.01), за рахунок земель комунальної власності, що перебувають в запасі за межа 
села Бовтишка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
Бовтиська с/р 12.06.2020 <№ 782
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14.6 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у постійне користування ДП «Олександрівське лісове 
господарство» земельну ділянку 3520581500:02:000:0350 площею 11,8323 га, для ведення лісового господарства і 
пов’язаних з ним послуг (КВЦПЗ 09.01), за рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної 
власності, що перебувають в запасі за межами села Букварка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
Букварська с/р 22.10.2020 № 581
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
14.7 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у постійне користування ДП «Олександрівське лісове 
господарство» земельну ділянку 3520583000:02:000:0851 площею 10,2417 га, для ведення лісового господарства 
пов’язаних з ним послуг (КВЦПЗ 09.01), за рахунок земель сільськогосподарського призначення комунально' 
власності, не наданих у власність або постійне користування за межами села Івангород Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області.
1вангородська4 с/р 05.07.2019 № 274
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
14.8 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у постійне користування ДП «Олександрівське лісове 
господарство» земельну ділянку 3520583000:02:000:0496 площею 9,9608 га, для ведення лісового господарства 
пов’язаних з ним послуг (КВЦПЗ 09.01), за рахунок земель сільськогосподарського призначення комунально' 
власності, не наданих у власність або постійне користування за межами села Івангород Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області.
Івангородська с/р 05.07.2019 № 274
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
14.9 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у постійне користування ДП «Олександрівське лісове 
господарство» земельну ділянку 3520580500:02:000:0338 площею 11,6778 га, для ведення лісового господарства 
пов’язаних з ним послуг (КВЦПЗ 09.01), за рахунок земель сільськогосподарського призначення комунально' 
власності, не наданих у власність або постійне користування за межами села Бовтшяка Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області.
Бовтиська с/р 12.06.2020 № 783
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
14.10 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у постійне користування ДП «Олександрівське лісове 
господарство» земельну ділянку 3520587500:53:000:0142 площею 7,0000 га, для ведення лісового господарства 
пов’язаних з ним послуг (КВЦПЗ 09.01), за рахунок земель сільськогосподарського призначення комунально 
власності, не наданих у власність або постійне користування за адресою: село Нова Осота Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області.
Староосотська с/р 04.08.2020 № 939 
За4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції ..

Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
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19.1 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власн 
Фуркалу Олексію Федоровичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520555100:51:000:0789), площею 0,2500 га, 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВІ
02.01), в тому числі: площею 0,2500 га -  малоповерхова забудова, за рахунок земель, комунальної власності, як 
надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця В’ячеслава Чорновола, 14, село Китайго 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
19.2 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Тарасовій Світ, 
Леонідівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520583000:51:000:0147), площею 0,1490 га, для будівниці 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), в і 
числі: площею 0,1490 га -  малоповерхова забудова, за рахунок земель, які не надані у власність або пост 
користування за адресою: вулиця Молодіжна, 11, село Івангород Олександрівської селищної ради Кропивниць] 
району Кіровоградської області.
За-4
Проти- м
Утрималися- V
Рекомендації-

Пропозицїї
19 3 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Правило Га 
Михайлівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520555100:50:027:0010), площею 0,1093 га, для будівниці 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), в і 
числі: площею 0,1093 га -  малоповерхова забудова, за рахунок земель, комунальної власності, які не нада 
власність або постійне користування за адресою: провулок Кутузова, 3, селище міського типу Олександр 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
19.4 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Куценко Ле 
Іванівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520580300:51:000:0222), площею 0,2500 га, для будівниці 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), в 
числі: площею 0,2500 га -  під житловою забудовою одно -  та двохповерховою, за рахунок земель, комунал 
власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Калініна, 46, село Щ 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації- І;

Пропозиції
19.5 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Гаращенко Г 
Юріївні земельну ділянку (кадастровий номер 3520584500:51:040:0003), площею 0,2500 га, для будівниці 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), в 1 
числі: площею 0,2500 га -  малоповерхова забудова, за рахунок земель, комунальної власності, які не нада 
власність або постійне користування за адресою: вулиця Центральна, 228, село Михайлівка Олександрів! 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися- ;
Рекомендації- !

Пропозиції
19.6 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Сіденку Ві' 
Олександровичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520587500:53:000:0154), площею 0,2500 га, для будівнш 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), в 
числі: площею 0,2500 га малоповерхова забудова, за рахунок земель, комунальної власності, які не' над
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власність або постійне користування за адресою: вулиця Горького, 42, село Нова Осота Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
19.7 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Норенко Надії 
Григорівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520585000:51:000:0552), 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 Мічуріна, 21, село Підлісне Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
19.8 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Аксенєнко Любові 
Миколаївні земельну ділянку (кадастровий номер 3520583000:51:000:0162), площею 0,1595 га, для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), в тому 
числі: площею 0,1595 га -  малоповерхова забудова, за рахунок земель, комунальної власності, які не надані у 
власність або постійне користування за адресою: вулиця Молодіжна, 5, село Іван город Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
19.9 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Юхну В’ячеславу 
Павловичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520555100:50:085:0043), 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 Незалежності України, 95, селище міського типу 
Олександрівна Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
19.10 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Ткаченко Олені 
Вікторівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520585000:51:000:0534), 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 Фонтанна, 1, село Підлісне Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
19.11 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Ткаченко Ніні 
Гаврилівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520555100:50:033:0010), площею 0,0674 га, для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), в тому 
числі: площею 0,0674 га -  малоповерхова забудова, за рахунок земель, комунальної власності, які не надані у 
власність або постійне користування за адресою: вулиця Шкільна, 109, селище міського типу Олександрівна 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти- -
Утрималися- “ ‘ .



Рекомендації-

19.12 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Іванюрі Ні 
Володимирівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520586500:51:000:0059), площею 0,2176 га, для будівнш 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), в 
числі: площею 0,2176 га -  малоповерхова забудова, за рахунок земель, комунальної власності, які не над 
власність або постійне користування за адресою: вулиця Миру, 43, село Соснівка Олександрівської селищної 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
19.13 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Черкас Вале)
Іванівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520555100:50:011:0017), площею 0,1500 га, для будівниц 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), в 
числі: площею 0,1500 га -  малоповерхова забудова, за рахунок земель, комунальної власності, які не наді 
власність або постійне користування за адресою: вулиця Дружби, 1, селище міського типу Олександ 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. ,
За-4 (
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
19.14 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно на правах спільної сум 
власності Жежелю Якову Гавриловичу та Жежель Любов Корніївні земельну ділянку (кадастровий н 
3520584700:51:000:0191), площею 0,2500 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господаре 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ - 02.01), в тому числі: площею 0,2500 га -  малопове| 
забудова, за рахунок земель, комунальної власності, які не надані-у власність або постійне користування за адрв 
вулиця Сьома, 139, село Несваткове Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоград 
облаєті.19.15 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
19.15 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Чорном« 
Борису Анатолійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520555100:50:094:0026), площею 0,1500 гя  
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КН
02.01), в тому числі: площею 0,1500 га -  малоповерхова забудова, за рахунок земель, комунальної власності, я 
надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Зарічна, 5, селище міського типу Олександ] 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
19.16 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Лисенко Лк 
Володимирівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:51:000:0225), площею 0,2500 га, для будівниц 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), в • 
числі: площею 0,2500 га -  малоповерхова забудова, за рахунок земель, комунальної власності, які не нада 
власність або постійне користування за адресою: вулиця Гагаріна, 22, село Розумівка Олександрівської селищної 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
У трималися- і
Рекомендації- ,,

Пропозиції і:
19.17- Про затвердження технічної документації із землеустрою та -передачу безоплатно у власність Демченко і 
Миколаївні земельну ділянку (кадасїр(івий нфмер 3520580300:51:000:0025), площею 0,2500 га, ЖТГЬудівниц]

Пропозиції



< 1

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, 32, село Бірки Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
19.18 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Дубинюк Наталії 
Олександрівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520580300:51:000:0021), 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, 35, село Бірки Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
19.19 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Рябку Івану 
Григоровичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520586500:51:000:0098), 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, 38, село Соснівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
19.20 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Таран Любові 
Григорівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520555100:50:016:0046), 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 Кам’янська, 176, селище міського типу Олександрівна 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
19.21 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Чернишенко Надії 
Кирилівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520555100:50:013:0017), площею 0,1325 га, для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), в тому 
числі: площею 0,1325 га -  малоповерхова забудова, за рахунок земель, комунальної власності, які не надані у 
власність або постійне користування за адресою: вулиця Тясминська, 109, селище міського типу Олександрівна 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
19.22 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Стусю Івану
Михайловичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520587500:53:000:0157), площею 0,2500 га, для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), в тому 
числі: площею 0,2500 га -  малоповерхова забудова, за рахунок земель, комунальної власності, які не надані у 
власність або постійне користування за адресою: вулиця Калинова, 69, село Нова Осота Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області. _ '
За-4 ~



19.23 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність К 
Олександру Олексійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520587500:51:000:0098), площею 0,2500 і 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код ї
02.01), в тому числі: площею 0,2500 га -  малоповерхова забудова, за рахунок земель, комунальної власності, 
надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Молодіжна, 100-а, село Стара 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
19.24 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Жабокрі 
Наталії Володимирівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520584700:51:000:0209), площею 0,2382 л 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код К
02.01), в тому числі: площею 0,2382 та  -  малоповерхова забудова, за рахунок земель, комунальної власності, 
надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Третя, 161, село Несваткове Олександрі 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
19.25 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Помо{ 
Тетяні Олексіївні земельну ділянку (кадастровий номер 3520588600:51:000:0118), площею 0,2500 га, для будівни 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), в 
числі: площею 0,2500 га -  малоповерхова забудова, за рахунок земель, комунальної власності, які не над 
власність або постійне користування за адресою: вулиця Гагаріна, 22, село Ясинове Олександрівської селищної 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
19.26 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Петлі^ 
Миколайовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520555400:50:014:0007), площею 0,1500 га, для будівнш 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), в, 
числі: площею 0,1500 га -  малоповерхова забудова, за рахунок земель, комунальної власності, які не над) 
власність або постійне користування за адресою: вулиця Шевченка, 14, селище міського типу Єлизавету 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
19.27 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Ма 
Олександру Леонідовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520584500:51:017:0009), площею 0,2500 га„ 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВ(
02.01), в тому числі: площею 0,2500 га -  малоповерхова забудова, за рахунок земель, комунальної власності, я) 
надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Пушкіна, 30, село Михайлівка Олександрів^ 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції .

Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
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20.1 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Г'орбачовій Валентині Кирилівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520587500:02:000:1452), площею 3,8491 га, 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗ -  01.01), в тому числі: 3,8491 га -  рілля, за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за межами 
села Іванівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
20.2 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Правді Миколі 
Володимировичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520583000:02:000:0307), площею 3,6114 га, для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗ -  01.01), в тому числі: 3,6114 га -  рілля, за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за межами села 
Івангород Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
27.1.1 Про надання дозволу Бурківському Костянтину Анатолійовичу 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-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
27.1.2 Про надання дозволу Гречаному Андрію Станіславовичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу (код згідно КВЦПЗ 02.05), 
орієнтовною площею 0,0050 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Чкалова, селища міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградська області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
27.1.3 Про надання дозволу Щелконогову Борису Володимировичу 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 Чкалова, селища міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградська області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
27.1.4 Про надання дозволу Бокало Ніні Василівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для індивідуального садівництва (код згідно з КВЦПЗ 01.05), орієнтовною площею 0,1000 га, за 
рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця 
Тясминська, 78, селище міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
У трималися- - •
Рекомендації- ■ ■ — ' ~  - -  —
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Пропозиції
27.1.5 Про надання дозволу Навроцькій Ліні Миколаївні на розроблення проекту землеустрою щодо відвед 
земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будіве 
споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ -  02.01), орієнтовною площею 0,1500 га, за рахунок земель житлові 
громадської забудови, не наданих у власність або постійне користування за адресою: вулиця Космонавта Попої 
селище міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровограді 
області.
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції
27.1.6 Про надання дозволу Капелюшній Тетяні Федорівні на розроблення проекту землеустрою щодо відвед 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01 
орієнтовною площею 0,5000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або пост 
користування за межами селища міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивниці 
району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Peкoмeндaцiï-

Пропозиції
27.2.1 Про надання дозволу та про відмови Цибику Леоніду Володимировичу та Верзіліній Анні Володимирів] 
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, зазначеним у додатку 1 та додатку 2 до в 
рішення:

Про надання дозволу:
1. Цибику Леоніду Володимировичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділян 

власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1, 
га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: ву 
Партизанська, 98а, селище міського типу Єлизавегтрадка Олександрівської селищної ради Кропивницького раї 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4 |
ІІроіи-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
2. Верзіліній Анні Володимирівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної діляН 

власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею ■  
га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: ву( 
Шумила, 59, селище міського типу Єлизавегтрадка Олександрівської селищної ради Кропивницького раі 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції 
Про відмову:

1. Цибику Леоніду Володимировичу у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відвед 
земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будіві 
споруд (присадибна ділянка) (код згідно КВЦПЗ 02.01), орієнтовною площею 0,1500 га, за адресою: ву 
Партизанська, 98а, селище міського типу Єлизавегтрадка Олександрівської селищної ради Кропивницького рд 
Кіровоградської області з наступних підстав: подані матеріали не відповідають вимогам законів, прийі 
відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобуД 
документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони з4 
адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пу І 
затверджених у встановленому законом порядку, у відповідності до частини 7 статті 118 Земельного кодексу Ук[) 
а саме: відсутність затвердженої містобудівної документації, передбаченої пунктом 3 статті 24 Закону України і; 
регулювання містобудівної документації», а також неподання заявником документів, які б підвереджували ( 
власності (користування^,на нерухоме-майно. — , ~ І|
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За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
2. Верзіліній Анні Володимирівні 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 0,1500 га, за адресою: вулиця Шумила, 59, 
селище міського типу Єлизавегтрадка 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-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
27.2.2 Про надання дозволу Гаркуші Валентині Іванівні 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 Центральна, 80, селище міського типу Єлизавегтрадка Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендацїї-

Пропозиції
27.3.1 Про надання дозволу Письменній Любові Василівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), 
орієнтовною площею 1,3000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Миколаївська, село Бірки Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
27.3.2 Про надання дозволу Ткаченко Валентині Миколаївні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва (код згідно з КВЦПЗ 01.05), орієнтовною площею 
0,0500 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: 
вулиця Центральна, село Бірки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 
(відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
27.3.3 Про надання дозволу Кривенку Сергію Івановичу 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 Мостова, 26 А, село Бірки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 
(відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти- —  - ■
Утрималися- - — „ -



Рекомендації-

27.3.4 Про надання дозволу Півтораку Василю Миколайовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відв 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 
орієнтовною площею 0,2800 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або пс 
користування за адресою: вулиця Іванова, 63, село Бірки Олександрівської селищної ради Кропивницького ] 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
27.3.5 Про надання дозволу Каракуленку Олександру Петровичу на розроблення проекту землеустрою 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ ( 
орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або по 
користування за межами села Бірки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської о 
(відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
Заслихали старосту села Бірки Сергієнка М.І., що даний масив являє собою неудоби та громадяни громади прої 
випас худоби.
27.3.6 Про надання дозволу Кривенку Сергію Івановичу на розроблення проекту землеустрою щодо відве 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ ( 
орієнтовною площею 0,3200 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або ш» 
користування за адресою: вулиця Мостова, 26 а, село Бірки Олександрівської селищної ради Кропивницького р 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
27.3.7 Про надання дозволу Деречі Сергію Ігоровичу на розроблення проекту землеустрою щодо відве 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ С 
орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або поі 
користування в межах села Бірки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської оі 
(відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
27.3.8 Про надання дозволу Теплицькому Сергію Івановичу, на розроблення проекту землеустрою щодо відве 
земельних ділянок орієнтовною площею 0,3500 га у власність, а саме:

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна діл 
(код КВЦПЗ -  02.01) орієнтовною площею 0,2500 га, за рахунок земель житлової та громадської заб; 
комунальної власності за адресою: вулиця Іванова, 93 а, село Бірки Олександрівської селищної ради Кропивниц 
району Кіровоградської області;

для індивідуального садівництва (код КВЦПЗ -  01.05) орієнтовною площею 0,1000 га, за рахунок зі 
комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування, за адресою: вулиця Іванова, 93 а, 
Бірки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції і;
27.4.1 Про надання дозволу Демченку Юрію Валерійовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відве| 
земельної ділянки у власність для вслеііІІЯ "особистого селянського господарства (код згідно КВіДІТТ" (І

Пропозиції
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орієнтовною площею 2,0000 Га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або 
постійне користування за межами села Івангород Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації- зняти з розгляду дане питання.

Пропозиції-
Заслухали старосту села Бовтишка Мілютіну Т.І., про зняття з порядку денного, для детального 

вивчення земельної ділянки на місцевості.
27.5.1 Про надання дозволу Гарбару Олександру Семеновичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), 
орієнтовною площею 0,6000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Перемоги, село Букварка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
27.5.2 Про надання дозволу Слободяну Юрію Савовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), 
орієнтовною площею 0,6500 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Миру, 40, село Букварка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
27.5.3 Про надання дозволу Мельник Ользі Іванівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду для городництва (код згідно КВЦПЗ 01.07), орієнтовною площею 0,6000 га, за рахунок земельної 
ділянки комунальної власності, яка не надана у власність або постійне користування за межами села Тарасівна 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних 
матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
27.5.4 Про надання дозволу Пузирей Людмилі Леонідівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), 
орієнтовною площею 0,2000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Миру, 36, село Букварка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
27.6.1 Про надання дозволу Козачку Ігорю Михайловичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), 
орієнтовною площею 0,2000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Молодіжна, село Веселе Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
У трималися- і
Рекомендації- ___

— Пропозиції — _ - ' — .



54

27.6.2 Про надання дозволу Чулей Олені Іванівні на розроблення проекту землеустрою щодо відве 
земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва (код згідно з КВЦПЗ 01.05), орієнтовною пі 
0,1200 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за ащ 
вулиця Молодіжна, село Гайове Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської о 
(відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
27.6.3 Про надання дозволу Болотенюк Віті Миколаївні на розроблення проекту землеустрою щодо відве 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ ( 
орієнтовною площею 1,4000 га, за рахунок земельної ділянки комунальної власності з кадастровим ноі 
3520581700:02:000:9099, яка не надана у власність або постійне користування громадянами чи юридичними осо 
за межами села Гайове Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відш 
до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
27.6.4 Про надання дозволу Дахно Людмилі Олександрівні на розроблення проекту землеустрою щодо відве 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 0 
орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га - пасовища (код угідь згідно з КВЗУ 002.02 Підгрупа вю 
сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для випасання худоби, здійснення заходів 
охорони родючості ґрунтів та заборони інтенсивної сільськогосподарської діяльності при обрс 
сільськогосподарських угідь пасовища, зокрема, заборона їх розорювання)за рахунок земельної ділянки комуна 
власності, яка не надана у власність або постійне користування громадянами чи юридичними особами) за межамі 
Веселе Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до граф 
матеріалів).
За-4 1
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
27.6.5 Про надання дозволу Маган Вікторії Сергіївні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земе; 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною плА
0,9000 га, за рахунок земельної ділянки комунальної власності, яка не надана у власність або постійне корисіуі 
громадянами чи юридичними особами, за межами села Гайове Олександрівської селищної ради Кропивниці 
району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
27.6.6 Про надання дозволу Пилипаці Миколі Федоровичу на розроблення проекту землеустрою щодо відвед 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01 
орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га - пасовища (код угідь згідно з КВЗУ 002.02 Підгрупа вклі 
сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для, випасання худоби, здійснення заходів і 
охорони родючості ґрунтів та заборони інтенсивної сільськогосподарської діяльності при оброї 
сільськогосподарських угідь пасовища, зокрема, заборона їх розорювання), за рахунок земельної діляні 
кадастровим номером 3520581700:02:000:0655, за межами села Гайове Олександрівської селищної 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації- !;

Пропозиції і|
27.7.1 Про надання дозволу Зосйяенку Юрію Івановичу на розроблення проекту землеустрою щодо відвеД 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ ()|
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орієнтовною площею 0,3800 га, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, які не надана у 
власність або постійне користування за адресою: провулок Гагаріна, 6, село Вищі Верещаки Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
27.7.2 Про надання дозволу ТОВ «Персей Піві» дозвіл на розробку робочого проекту землеустрою щодо зняття, 
перенесення та тимчасового зберігання родючого шару грунту земельної ділянки комунальної власності площею 
2,6300 га (кадастровий номер 3520582000:51:000:8002), яка перебуває в оренді зазначеного товариства та розташована 
в межах села Вищі Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
27.7.3 Про надання дозволу ТОВ «Цефей Солар» дозвіл на розробку робочого проекту землеустрою щодо зняття, 
перенесення та тимчасового зберігання родючого шару фунту земельної ділянки комунальної власності площею 
2,2000 га (кадастровий номер 3520582000:51:000:8004), яка перебуває в оренді зазначеного товариства та розташована 
в межах села Вищі Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
27.9.1 Про надання дозволу Вараниці Святославу Івановичу 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 Стримівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції -
Виступила діловод сіл Івангород та Стримівка Безпалько Л.М. що дану ділянку використовує та обробляє Алексеева 
В.М
27.9.2 Про надання дозволу Алєксєєвій Валентині Миколаївні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), 
орієнтовною площею 1,6000 га, за рахунок земельної ділянки комунальної власності, які не надані у власність або 
постійне користування в межах села Стримівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
27.9.3 Про надання дозволу Скороходу Сергію Володимировичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), 
орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земельної ділянки комунальної власності, які не надані у власність або 
постійне користування за межами села Стримівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції

27.9.4 Про надання дозволу Кореню. Валерію Івановичу 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 в 
або постійне користування за межами села Стримівка Олександрівської селищної ради Кропивницького 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
27.9.5 Про надання дозволу Давиденку Юрію Миколайовичу на розроблення проекту землеустрою щодо від 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 
орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земельної ділянки комунальної власності, які не надані у власні 
постійне користування за межами села Стримівка Олександрівської селищної ради Кропивницького 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Peкoмeндaцiï-

Пропозиції
27.9.6 Про надання дозволу Давидову Дмитру Валерійовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відн 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 
орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земельної ділянки комунальної власності, які не надані у власні« 
постійне користування за межами села Стримівка Олександрівської селищної ради Кропивницького ] 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
27.9.7 Про надання дозволу Хохловій Наталії Віталіївні на розроблення проекту землеустрою щодо відв< 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ І 
орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га -  пасовища (код угідь згідно з КВЗУ 002.02 Підгрупа вк 
сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для випасання худоби, здійснення заходів 
охорони родючості ґрунтів та заборони інтенсивної сільськогосподарської діяльності при обр< 
сільськогосподарських угідь пасовища, зокрема, заборона їх розорювання), за рахунок земель комунальної влас 
які не надані у власність або постійне користування за межами села Івангород Олександрівської селищної 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти- |
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції

27.9.8 Про надання дозволу Безпальку Олександру Миколайовичу на розроблення проекту землеустрою 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з КІ
01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га -  пасовища (код угідь згідно з КВЗУ 002.02 Під 
включає сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для випасання худоби, здійснення за 
щодо охорони родючості ґрунтів та заборони інтенсивної сільськогосподарської діяльності при обро 
сільськогосподарських угідь пасовища, зокрема, заборона їх розорювання), за рахунок земель комунальної власі 
які не надані у власність або постійне користування за межами села Івангород Олександрівської селищної 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
У трималися- і
Рекомендації-

Пропозиції
27.9.9 Про надання дозволу Хохлову Володимиру Валерійовичу на розроблення проекту землеустрою щ 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з КВІ_
01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га -  пасовища (код угідь згідно з КВЗУ 002.02 Підгр 
включає сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для випасання худоби, здійснення захо 
щодо охорони родючості ґрунтів .та заборони інтенсивної сільськогосподарської діяльності при обробі
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сільськогосподарських угідь пасовища, зокрема, заборона їх розорювання), за рахунок земель комунальної 
класності, які не надані у власність або постійне користування за межами села Івангород Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції поставити заяви в порядкі черговості
27.9.10 Про надання дозволу дозвіл Пересуньку Ігорю Миколайовичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ
01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га -  пасовища (код угідь згідно з КВЗУ 002.02 Підгрупа 
включає сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для випасання худоби, здійснення заходів 
щодо охорони родючості ґрунтів та заборони інтенсивної сільськогосподарської діяльності при обробітку 
сільськогосподарських угідь пасовища, зокрема, заборона їх розорювання), за рахунок земель комунальної власності, 
які не надані у власність або постійне користування за межами села Івангород Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4 
Проти-

дведі Утрималися-
Рекомендації- 
Пропозиції

27.9.11 Про надання дозволу Безпечній Олені Юріївні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), 
орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га -  пасовища (код угідь згідно з КВЗУ 002.02 Підгрупа включає 
сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для випасання худоби, здійснення заходів щодо 
охорони родючості ґрунтів та заборони інтенсивної сільськогосподарської діяльності при обробітку 
сільськогосподарських угідь пасовища, зокрема, заборона їх розорювання), за рахунок земель комунальної власності, 
які не надані у власність або постійне користування за межами села Івангород Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції
27.9.12 Про надання дозволу Тірпак Наталії Миколаївні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), 
орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га -  пасовища (код угідь згідно з КВЗУ 002.02 Підгрупа включає 
сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для випасання худоби, здійснення заходів щодо 
охорони родючості ґрунтів та заборони інтенсивної сільськогосподарської діяльності при обробітку 
сільськогосподарських угідь пасовища, зокрема, заборона їх розорювання), за рахунок земель комунальної власності, 
які не надані у власність або постійне користування за межами села Івангород Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції
27.9.13 Про надання дозволу Громадській Світлані Геннадіївні 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 земельної ділянки комунальної власності, які не надані у власність або 
постійне користування за адресою: вулиця Набережна, 8, село Івангород Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції
27.9.14 Пропадання дозволу Дробот Ользі Павлівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ ОТ.03), орієнтоьяОйТ’площею



0,6000 га, за рахунок земельної ділянки комунальної власності, які не надані у власність або пі 
користування за адресою: вулиця Шевченка, 17, село Стримівка Стримівка Олександрівської селищ» 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції
27.9.15 Про надання дозволу Надіровій Аллі Іванівні на розроблення проекту землеустрою щодо відві 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 
орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земельної ділянки комунальної власності, які не надані у власніс 
постійне користування в межах села Стримівка Олександрівської селищної ради Кропивницького 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції
27.9.16 Про надання дозволу Нечитайло Аллі Вікторівні на розроблення проекту землеустрою щодо відве, 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 
орієнтовною площею 1,2000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або пос’ 
користування за адресою: село Івангород Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровограді 
області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції
27.9.17 Про надання дозволу Гутнику Олександру Васильовичу на розроблення проекту землеустрою 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.1 
орієнтовною площею 1,0500 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постії 
користування за адресою: вулиця Маслова, село Івангород Олександрівської селищної ради Кропивницького райї 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції
27.9.18 Про надання дозволу Кигиму Олександру Степановичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведі
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.0!
орієнтовною площею 1,2000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постій]
користування за адресою: вулиця Польова, 9, село Івангород Олександрівської селищної ради Кропивницького райої 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції

27.9.19 Про надання дозволу Вихрист Лідії Василівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведенн
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03)
орієнтовною площею 0,8000 га, за рахунок земельної ділянки комунальної власності, які не надані у власність аб<
постійне користування за адресою: вулиця Польова, 29, село Івангород Олександрівської селищної раді 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції
27.10.1 Про надання дозволу та відмову Винник Валентині Миколаївні та Ґарбар Тетяні Яківні на розроблення 
проектів землеустрою іцодо.відведення земельних ділянок, зазначеним у додатку 1 та додатку 2 до цього рішення:

' Ь8 '  *
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Про надання дозволу:
1. Винник Валентині Миколаївні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,3600 
га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця 
Д. Коломійця, 54, село Красносілка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області (відповідно до графічних матеріалів).

2. Гарбар Тетяні Яківні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,3500 га, за рахунок 
земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Григорія 
Юрченка, 28, село Красносілка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 
(відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
Про відмову:
1. Винник Валентині Миколаївні 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 Д. Коломійця, 54, 
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 
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.

2. Гарбар Тетяні Яківні 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 Григорія Юрченка, 28, 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 
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-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
27.10.2 Про наданім дозволу ДП «Олександрівське лісове господарство» на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок в постійне для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг (код згідно з 
КВЦПЗ 09.01), орієнтовною площею 32,4736 га, за рахунок земельної ділянки 3520583500:02:000:9075 та орієнтовною 
площею 45,5425 га за рахунок земельної ділянки 3520583500:02:000:9083, які не надані у власність або постійне 
користування за межами села Бандурове на території Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-4
ІІроти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
27.10.3 Про надання дозволу Мельник Тетяні Миколаївні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
іемельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), 
орієнтовною, площею 0,9000 га,~'в тому числі: 0,9000 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 оброї 
сільськогосподарських угідь пасовища, зокрема, заборона їх розорювання)за рахунок земельної ділянки з кадастр 
номером 3520583500:02:000:5007, яка не надана у власність або постійне користування за межами села Банду 
Олександрійської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графі 
матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
27.11.1 Про надання дозволу Марченко Надії Станіславівні на розроблення проекту землеустрою щодо відвед 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 0 
орієнтовною площею 0,2200 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або пос 
користування за адресою: вулиця Олізька, 16, село Красносілля Олександрівської селищної ради Кропивниці 
району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
27.11.2 Про надання дозволу Шпак Світлані Олександрівні на розроблення проекту землеустрою щодо відве; 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 0 
орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га - пасовища (код угідь згідно з КВЗУ 002.02 Підгрупа вкл 
сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для, випасання худоби, здійснення заходів 
охорони родючості ґрунтів та заборони інтенсивної сільськогосподарської діяльності при обро 
сільськогосподарських угідь пасовища, зокрема, заборона їх розорювання), за рахунок земельної ділян 
кадастровим номером 3520584000:02:000:9047, за межами села Красносілля Олександрівської селищної 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції - якщо до початку пленарного засідання напишуть заяву про відмову то зняти з розгля/
27.11.3 Про надання дозволу Фощій Павліні Олександрівні на розроблення проекту землеустрою щодо відве; 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 0 
орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га - пасовища (код угідь згідно з КВЗУ 002.02 Підгрупа вкл 
сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для, випасання худоби, здійснення заходів 
охорони родючості ґрунтів та заборони інтенсивної сільськогосподарської діяльності при обр(! 
сільськогосподарських угідь пасовища, зокрема, заборона їх розорювання), за рахунок земельної ділян 
кадастровим номером 3520584000:02:000:9048, за межами села Красносілля Олександрівської селищної 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції - якщо до початку пленарного засідання напишуть заяву про відмову то зняти з розгляд
27.11.4 Про надання дозволу Закревській Світлані Григорівні на розроблення проекту землеустрою щодо відвеі 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 0 
орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га - пасовища (код угідь згідно з КВЗУ 002.02 Підгрупа вкл 
сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для, випасання худоби, здійснення заходів : 
охорони родючості ґрунтів та заборони інтенсивної сільськогосподарської діяльності при обро 
сільськогосподарських угідь пасовища, зокрема, заборона їх розорювання), за рахунок земельної діляН 
кадастровим номером 3520584000:02:000:9048, за межами села Красносілля Олександрівської селищної 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4 _ :
Проти- І
Утрималися- і,
Рекомендації- і І

Пропозиції - якщо до початку пленарного засідання напишуть заяву про відмову то зняти з розгля|
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27.11.5 Про надання дозволу Добродняк Валентині Миколаївні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), 
орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га - пасовища (код угідь згідно з.КВЗУ 002.02 Підгрупа включає 
сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для, випасання худоби, здійснення заходів щодо 
охорони родючості ґрунтів та заборони інтенсивної сільськогосподарської діяльності при обробітку 
сільськогосподарських угідь пасовища, зокрема, заборона їх розорювання), за рахунок земельної ділянки з 
кадастровим номером 3520584000:02:000:9048, за межами села Красносілля Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції - якщо до початку пленарного засідання напишуть заяву про відмову то зняти з розгляду.
27.11.6 Про надання дозволу Шпак Олені Михайлівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), 
орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га - пасовища (код угідь згідно з КВЗУ 002.02 Підгрупа включає 
сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для, випасання худоби, здійснення заходів щодо 
охорони родючості ґрунтів та заборони інтенсивної сільськогосподарської діяльності при обробітку 
сільськогосподарських угідь пасовища, зокрема, заборона їх розорювання), за рахунок земельної ділянки з 
кадастровим номером 3520584000:02:000:9048, за межами села Красносілля Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції - якщо до початку пленарного засідання напишуть заяву про відмову то зняти з розгляду

27.11.7 Про надання дозволу Ніколаєвій Єлизаветі Ігорівні 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 Олександрівської селищної ради Кропивницького району.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
27.11.8 Про надання дозволу Большаковы Аліні Русланівні 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 Олександрівської селищної ради Кропивницького району.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
27.11.9 Про надання дозволу Артюховій Валерії Володимирівни 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 Олександрівської селищної ради Кропивницького району.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
27.11.10 Про надання дозволу Молозовенку Семену Станіславовичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведені»особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01-,03), 
орієнтовною площею ®!(Ю00 га. в тому числі: площею 2,0000 га -^багаторічні наяСШення (код КВЗУ 002.03), за



рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за межг
Красносілля Олександрівської селищної ради Кропивницького району.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
27.11.11 Про надання дозволу Мазуренку Сергію Вікторовичу на розроблення проекту землеустрою щодо від
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 
орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: площею 2,0000 га - багаторічні насадження (код КВЗУ 002 
рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за межаї*
Красносілля Олександрівської селищної ради Кропивницького району.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
27.11.12 Про надання дозволу Пітенко Інні Миколаївні на розроблення проекту землеустрою щодо відв
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 
орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: площею 2,0000 га - багаторічні насадження (код КВЗУ 002.1 
рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за межамі
Красносілля Олександрівської селищної ради Кропивницького району.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
27.11.13 Про надання дозволу Метелиці Ігорю Юрійовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відве,
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 0 
орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: площею 2,0000 га - багаторічні насадження (код КВЗУ 002.0; 
рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за межами
Красносілля Олександрівської селищної ради Кропивницького району.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозицїї і
27.11.14 Про надання дозволу Седлецькому Андрію Олександровичу на розроблення проекту землеустрою! 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ ОТ 
орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: площею 2,0000 га - багаторічні насадження (код КВЗУ 002.03' 
рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за межами і 
Красносілля Олександрівської селищної ради Кропивницького району.
За-4 :
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції і
27.11.15 Про надання дозволу Гасюку Андрію Вікторовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведе 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.' 
орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: площею 2,0000 га - багаторічні насадження (код КВЗУ 002.03) 
рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за межами с 
Красносілля Олександрівської селищної ради Кропивницького району.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
27.11.16 Про надання дозволу Ткаченко Вікторії Анатоліївні на розроблення проекту землеустрою щодо відведен 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.0 
орієнтовною площею 2,0000 га^ьл ам у  числі: площею 2,0000 га - багаторічні насадженняДквй- КВЗУ 002:03).



рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за межами села
Красносілля Олександрівської селищної ради Кропивницького району.
'За-4
ІІроти-
Утрималися-
Рекомендації-

Прогіозиції
27.11.17 Про надання дозволу Турчин Надії 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: 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 Олександрівської селищної ради Кропивницького району.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції

27.12.1 Про надання дозволу Олексієнко Аллі Сергіївні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), 
орієнтовною площею 0,8800 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Дружби, 45, село Михайлівка Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
27.12.2 Про надання дозволу Пасіці Інні Олександрівні 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: вулиця Шевченка, село Михайлівка Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
27.12.3 Про надання дозволу Савченко Юлії Юріївні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 
0,2300 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: 
вулиця Шевченка, село Михайлівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 
(відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
27.12.4 Про надання дозволу Фундовній Валентині Миколаївні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), 
орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне 
користування за межами села Михайлівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
27.14.1 Про надання дозволу Самойленко Оксані Миколаївні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

- земельної ділянки у власність для веденн^_особистого - селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), 
орієнтовною площею 0,4000 га, за рахунок земель* комунальної власності, які л е  надані у власність або, постійне
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користування за адресою: вулиця Богдана Хмельницького, село Підлісне Олександрівської селищ 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
27.14.2 Про надання дозволу Притуліну Олександру Анатолійовичу на розроблення проекту землеусті 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦ 
орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або 
користування за межами села Підлісне Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кірово 
області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
27.14.3 Про надання дозволу Черевашку Владиславу Олександровичу на розроблення проекту землеустр« 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦП 
орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або і 
користування за межами села Підлісне Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровог] 
області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
27.15.1 Про надання дозволу Голінській Олені Сергіївні на розроблення проекту землеустрою щодо від* 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 
орієнтовною площею 0,7500 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або п* 
користування за адресою: вулиця Миру, 6, село Могилів Курінь Олександрівської селищної ради Кропивни 
району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
27.16.1 Про надання дозволу Голинській Ніні Яківні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зем\ 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною пл
2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га пасовища (код угідь згідно з КВЗУ 002.02 Підгрупа включає сільськогосподі 
угіддя, які систематично використовуються для випасання худоби, здійснення заходів щодо охорони родк 
ґрунтів та заборони інтенсивної сільськогосподарської діяльності при обробітку сільськогосподарських ■ 
пасовища, зокрема, заборона їх розорювання), за рахунок земель сільськогосподарського призначення, які не наі 
власність або постійне користування за межами села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивниці 
району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
27.16.2 Про надання дозволу Марченко Вікторії Миколаївні на розроблення проекту землеустрою щодо відведі 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01. 
орієнтовною площею 1,5000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або пості 
користування за межами села Миколаївка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровограде) 
області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-

• Рекомендації- — , і —- .. л —



| ! і і 7,1 І Іро надання дозволу Письменному Андрію Павловичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
ЦМешіої ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), 
ірігитонною площею 2,0000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне 
(Приступання за адресою: вулиця Перемоги, село Нижчі Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького 
рійому Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
і и
І Іро і и-
Уірнмалися-
|**комсндації-

Пропозиції
27.17.2 Про надання дозволу Письменному Віталію Андрійовичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
иідисдення 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 за адресою: вулиця Перемоги, село Нижчі Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
Чн-4 
І Іроти- 
Утрималися- 
1‘скомендації-

Пропозиції
27.17.3 Про надання дозволу Письменній Любові Яковлівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), 
орієнтовною площею 1,9200 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Перемоги, село Нижчі Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
Заслухали виступ діляовода сіл Н.Верещаки та Соснівка Будяк Н.Г., що дана ділянка частково 

накладається на земельні ділянки (городи) громадян.
27.17.4 Про надання дозволу Савенко Ларисі Петрівні 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 графічних 
матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
27.17.5 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 графічних 
матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
27.17.6 Про надання дозволу Волковій Ользі 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 Нижчі Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4

Пропозиції



Утрималися-
Рекомендації-

27.17.7 Про надання дозволу Зеленському Володимиру Петровичу на розроблення проекту землеуст} 
відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння (код згідно КВЦПЗ 10.06), орієнтовною площею 2,( 
рахунок земель комунальної власності, яка не надана у власність або постійне користування в межах се 
Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до і 
матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
27.17.8 Про надання дозволу Зеленському Петру Петровичу на розроблення проекту землеустрою щодо ві 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 
орієнтовною площею 1,6000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або 
користування в межах села Соснівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровог 
області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
27.17.9 Про надання дозволу Марфулі Василю Миколайовичу на розроблення проекту землеустрою щодо від 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 
орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або г 
користування в межах села Соснівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровог] 
області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
27.17.10 Про надання дозволу Замулі Наталії Валеріївні на розроблення проекту землеустрою щодо віді 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 
орієнтовною площею 1,2000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або п 
користування в межах села Соснівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровогр 
області (відповідно до графічних матеріалів).

За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
27.17.11 Про надання дозволу Касапенку Анатолію Вікторовичу на розроблення проекту землеустрою 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з К
01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власніс 
постійне користування в межах села Нижчі Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького | 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
Рішенням 21 сесії 8 скликання надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відвз 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Іванюрі Вадиму Станіславовичу
27.17.12 Про надання дозволу Джоган Юлії Миколаївні на розроблення проекту землеустрою щодо відва 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ (] 
орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або ш<]

Пропозиції



Користування за адресою: вулиця Садова, село Соснівка Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
ІИ-4
Ііроги-
Утрималися-
І'скомендації-

Пропозиції
27.17.13 Про надання дозволу Метелиці Андрію Васильовичу, на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
іемельних ділянок орієнтовною площею 0,6500 га у власність, а саме:

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) (код КВЦПЗ -  02.01) орієнтовною площею 0,2500 га, за рахунок земель житлової та громадської забудови 
комунальної власності за адресою: вулиця Садова, 4, село Соснівка Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області;

для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03) орієнтовною площею 0,4000 
га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування, за адресою: вулиця 
Садова, 4, село Соснівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4 
Проти- 
У трималися- 
Peкoмeндaцiï-

Пропозиції
27.17.14 Про внесення змін до рішення дев’ятнадцятої сесії восьмого скликання від 29 жовтня 2021 року №2317 «Про 
інвентаризацію земельних ділянок під об’єктами комунальної власності для обслуговування місцевих кладовищ», 
виклавши додаток 2 в новій редакції (додається):

Додаток 2 
до рішення Олександрівської 

селищної ради 
в ід ___січня 2021 №___

Перелік
земельних ділянок комунальної власності зарезервованих 

для обслуговування місцевих кладовищ
з/п Місце розташування земельної ділянки Кадастровий номер 

(за наявності)
Площа,

1 За межами смт Слизаветградка 3520555400:02:000:9082 1,6824
2 За межами с.Голикове 2,0000
3 За межами с.Нова Осота 3,0200
4 За межами села Соснівка 1,8000
5 В межах села Нижчі Верещаки 0,6000
6 За межами смт Олександрівка 2,7000
7 За межами села Розумівка 3520585500:51:000:0201 4,0147

Ділянка № 2 за межами села Голикове орієнтовною площею 2,0000 га (ділянка для орієнтування 
3520582500:02:000:2001)

Ділянка № 3 біля села Стара Осота орієнтовною площею 3,0200 га (ділянка для орімггуиміїїй 
3520587500:02:000:1431)
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Ділянка № 4 за межами села Соснівка орієнтовною площею 1,8000 га (ділянка для орієі| 
3520586500:02:000:0282)

Ділянка № 5 в межах села Нижчі Верещаки орієнтовною площею 0,6000 га (ділянка для орієн 
3520586500:02:000:5002)

здактрш*
52'! г̂й-;Лі2:'.Юй №1

Ділянка № 6 в межах селища міського типу Олександрівка орієнтовною площею 2,7000 га (ділянка для орієнтуві 
3520555100:02:000:5007)

За-З 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції - внести до проекту рішення земельні ділянки комунальної власності зарезервованих для 
обслуговування місцевих кладовищ Олександрівни та Розумівки.
27.17.15 Про надання дозволу Броснан Лейлі Аріфовні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення1 
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 Соснівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції зняти з порядку денного сесії, в зв’язку з-зим, що дана земельна ділянка планується для 
розміщення кладовища. 11 —
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||, |У , І Про надання дозволу Скічку Віталію Вікторовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
ЦМельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), 
ірІМП'овною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га - пасовища (код угідь згідно з КВЗУ 002.02 Підгрупа включає 
ІІЛйеькогосподарські угіддя, які систематично використовуються для, випасання худоби, здійснення заходів щодо 
ІКорони родючості ґрунтів та заборони інтенсивної сільськогосподарської діяльності при обробітку 
ОІЛі.сі.когосподарських угідь пасовища, зокрема, заборона їх розорювання), за рахунок земельної ділянки з 
Ійдпстровим номером 3520587500:02:000:9032, за межами села Нова Осота Олександрівської селищної ради 
К ропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
1й-4
Проти-
Утрималися-
І'екомендації-

Пропозиції
27.19.2 Про надання дозволу Потоцькій Анастасії Вікторівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
іемельної ділянки в оренду для городництва (код згідно КВЦПЗ 01.07), орієнтовною площею 0,6000 га, за рахунок 
іемельної ділянки комунальної власності, яка не надана у власність або постійне користування в межах села Нова 
Осота Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних 
матеріалів).
За-4
ІІроти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
27.19.3 Про надання дозволу Петренку Петру Миколайовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду для городництва (код згідно КВЦПЗ 01.07), орієнтовною площею 0,5000 га, за рахунок 
земельної ділянки комунальної власності, яка не надана у власність або постійне користування в межах села Нова 
Осота Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних 
матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
27.19.4 Про надання дозволу Гирич Олені Олександрівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), 
орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не 
надані у власність або постійне користування за межами села Стара Осота Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4 
Проти- 
У трималися- 
Peкoмeндaцiï-

Пропозиції
27.19.5 Про надання дозволу Брюховецької Надії Іванівни на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ -  02.01), орієнтовною площею 0,2500 га, за рахунок земель житлової та 
громадської забудови, не наданих у власність або постійне користування за адресою: вулиця Дружби, 17, село Стара 
Осота Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
27.19.6 Про надання дозволу Глигалу Миколі Михайловичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), 
орієнтовною площею 1,1707 га, в тому числі: 1,1707 га - пасовища (код угідь згідно з КВЗУ 002.02 Підгрупа включає 
сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для, випасання худоби, здійснення заходів щодо 
охорони родючості ґрунтів та заборони інтенсивної сільськогосподарської діяльності при обробітку 
сільськогосподарських угідь пасовища, зокрема, заборона ЇХ "розорювання), за рахунок земельної ділянки з
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кадастровим номером .1520587500:02:000:1394, за межами села Нова Осота Олександрівської селищі 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Про позиції
27.20.1 Про надання дозволу Кодолі Сергію Івановичу на розроблення проекту землеустрою щодо ві, 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 
орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 3520555100:02:001:901 
надані у власність або постійне користування за межами села Северинівка Олександрівської селищні 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції
27.20.2 Про надання дозволу Морочковському Миколі Марковичу на розроблення проекту землеустрою] 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 
орієнтовною площею 0,6000 га, за рахунок земельної ділянки комунальної власності, які не надані у власнії 
постійне користування за адресою: вулиця В’ячеслава Чорновола, село Китайгород Олександрівської селищні 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції
27.20.3 Про надання дозволу Бурлаці Ользі Іванівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зем« 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною пл<
2,0000 га, за рахунок земельної ділянки комунальної власності, які не надані у власність або постійне користуван 
адресою: вулиця Пушкіна, 4, село Китайгород Олександрівської селищної ради Кропивницького 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції
27.20.4 Про надання дозволу Куралєсіній Юлії Федорівні на розроблення проекту землеустрою щодо в ід в р  

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 0 
орієнтовною площею 0,6500 га, за рахунок земельної ділянки комунальної власності, які не надані у власність 
постійне користування в межах села Китайгород Олександрівської селищної ради Кропивницького райі 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції
27.20.5 Про надання дозволу Жаботинській Тетяні Володимирівні на розроблення проекту землеустрою що 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з КВЦІ
01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га -  пасовища (код угідь згідно з КВЗУ 002.02 Підгру 
включає сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для випасання худоби, здійснення захол 
щодо охорони родючості грунтів та заборони інтенсивної сільськогосподарської діяльності при обробіт! 
сільськогосподарських угідь пасовища, зокрема, заборона їх розорювання), за рахунок земельної ділянки 
кадастровим номером 3520555100:02:001:9005, яка не надана у власність або постійне користування за межами сеі 
Китайгород Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно 1 
графічних матеріалів).
За-4 
Проти-
Утрималися- - -
Веиемендації- ~ — .  і —

1



1*20.6 Про надання дозволу Торосяну Артему Смбатовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
Цмсльної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), 
Іріпітовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га -  пасовища (код угідь згідно з КВЗУ 002.02 Підгрупа включає 
іілііськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для випасання худоби, здійснення заходів щодо 
ВХорони родючості ґрунтів та заборони інтенсивної сільськогосподарської діяльності при обробітку 
ІІльськогосподарських угідь пасовища, зокрема, заборона їх розорювання), за рахунок земельної ділянки з 
Кйдастровим номером 3520555100:02:001:9005, яка не надана у власність або постійне користування за межами села 
Китайгород Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до 
ірифічних матеріалів).
Зи-4
ІІроти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
27.20.7 Про надання дозволу Денисенку Віталію Сергійовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
іемельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), 
орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га -  пасовища (код угідь згідно з КВЗУ 002.02 Підгрупа включає 
сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для випасання худоби, здійснення заходів щодо 
охорони родючості ґрунтів та заборони інтенсивної сільськогосподарської діяльності при обробітку 
сільськогосподарських угідь пасовища, зокрема, заборона їх розорювання), за рахунок земельної ділянки з 
кадастровим номером 3520555100:02:001:9005, яка не надана у власність або постійне користування за межами села 
Китайгород Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до 
графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
27.20.8 Про надання дозволу Яновському Сергію Петровичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), 
орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га -  пасовища (код угідь згідно з КВЗУ 002.02 Підгрупа включає 
сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для випасання худоби, здійснення заходів щодо 
охорони родючості ґрунтів та заборони інтенсивної сільськогосподарської діяльності при обробітку 
сільськогосподарських угідь пасовища, зокрема, заборона їх розорювання), за рахунок земельної ділянки з 
кадастровим номером 3520555100:02:001:9005, яка не надана у власність або постійне користування за межами села 
Китайгород Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до 
графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
27.20.9 Про надання дозволу Торосяну Смбату Артушовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), 
орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га -  пасовища (код угідь згідно з КВЗУ 002.02 Підгрупа включає 
сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для випасання худоби, здійснення заходів щодо 
охорони родючості ґрунтів та заборони інтенсивної сільськогосподарської діяльності при обробітку 
сільськогосподарських угідь пасовища, зокрема, заборона їх розорювання), за рахунок земельної ділянки ч 
кадастровим номером 3520555100:02:0001:9005, яка не надана у власність або постійне користування за межами села 
Китайгород Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до 
графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації- і

Пропозиції І
27.20.10 Про надання^дозволу Дубовик Ніні Петрівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної'ділянки у власність для ведення особистош—селянського 'господарства (код згідно з-КВЦПЗ 01.03

Пропозиції



орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га -  пасовища (код угідь згідно з КВЗУ 002. 
включає сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для випасання худоби, здійс 
щодо охорони родючості ґрунтів та заборони інтенсивної сільськогосподарської діяльності пр 
сільськогосподарських угідь пасовища, зокрема, заборона їх розорювання), за рахунок земельно' 
кадастровим номером 3520555100:02:001:9005, яка не надана у власність або постійне користування за 
Китайгород Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (від 
графічних матеріалів).
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції
27.20.11 Про надання дозволу Рудницькому Роману Васильовичу на розроблення проекту землеус 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦ 
орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земельної ділянки комунальної власності, які не надані у вла 
постійне користування в межах села Китайгород Олександрівської селищної ради Кропивницьког 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції
27.20.12 Про надання дозволу Сторчаку Віталію Валентиновичу на розроблення проекту землеустро 
відведення земельної ділянки в оренду для городництва (код згідно КВЦПЗ 01.07) орієнтовною площею 0,60 
рахунок земельної ділянки комунальної власності, яка не надана у власність або постійне користування в меж 
Триліси Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до гра 
матеріалів).
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиціїм
27.20.13 Про надання дозволу Капелюшній Тетяні Олександрівні на розроблення проекту землеустрою
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01 
орієнтовною площею 0,6000 га, за рахунок земельної ділянки комунальної власності, які не надані у власністя 
постійне користування в межах села Триліси Олександрівської селищної ради Кропивницького раї 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів). ]
За-4 щ
Проти- ”
Утрималися- і
Рекомендації- і.

Пропозиції і
27.20.14 Про надання дозволу Чернявській Наталії Василівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведей 
земельної ділянки в оренду для сінокосіння та випасання худоби (код згідно КВЦПЗ 10.08), орієнтовною площі
1,0000 га, в тому числі: 1,0000 га -  пасовища (код угідь згідно з КВЗУ 002.02 Підгрупа включає сільськогосподарсі 
угіддя, які систематично використовуються для випасання худоби, здійснення заходів щодо охорони родючов 
грунтів та заборони інтенсивної сільськогосподарської діяльності при обробітку сільськогосподарських угц 
пасовища, зокрема, заборона їх розорювання), за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність аб 
постійне користування за межами села Китайгород Олександрівської селищної ради Кропивницького райоц 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4 і
Проти- І
Утрималися- |
Рекомендації- |

Пропозиції і
27.21.1 Про надання дозволу Погрібній Людмилі Геннадіївні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення! 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), V 
орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне 
користування за межами села Цвітне Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської |  
області (відповідно до і рафічшіх матеріалів).



Чй-4 
І Іроти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції
27.21.2 Про надання дозволу Барбулу Денису Андрійовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
іемельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), 
орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Шкільна, село Цвітне Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
27.22.1 Про надання дозволу Дуднику Олегу Валерійовичу 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 в межах села Біляївка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 
(відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
27.22.2 Про надання дозволу Шельгорн Марині Сергіївні 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 Попова, село Омельгород Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
27.22.3 Про надання дозволу Шельгорн Євгенії Миколаївні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), 
орієнтовною площею 0,4000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Шевченка, 5, село Омельгород Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
27.22.4 Про надання дозволу Пугач Тетяні Володимирівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), 
орієнтовною площею 0,4000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Шевченка, 33, село Ясинове Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
27.22.5 Про надання дозволу Долгушеву Віктору Олександровичу 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 Попова, 7, село Омельгород Олександрівської селищної ради Кропивницького (:

-району Кіповафадської області (відповідно до графічних м а т е р і а л і в ) . -  ■ ~ І'



За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції
27.22.6 Про надання дозволу Донець Наталії Олександрівні на розроблення проекту землеустрою щодо ві 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 
орієнтовною площею 0,6000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або 
користування за адресою: вулиця Шевченка, село Омельгород Олександрівської селищної ради Кропиви 
району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції
27.22.7 Про надання дозволу Куценку Роману Васильовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відв 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 
орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або п< 
користування за межами села Омельгород Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровогрі 
області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
27.22.8 Про надання дозволу Круванд Богдану Олеговичу на розроблення проекту землеустрою щодо відве 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ ( 
орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або по< 
користування за межами села Омельгород Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровогра; 
області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
27.22.9 Про надання дозволу Нікітіній Ірині Анатоліївні на розроблення проекту землеустрою щодо відве/ 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 0 
орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земельної ділянки комунальної власності, яка не надана у власнісш 
постійне користування в межах села Омельгород Олександрівської селищної ради Кропивницького ра| 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
27.22.10 Про надання дозволу Цюпко Ользі Василівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведе 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01. 
орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земельної ділянки комунальної власності, яка не надана у власність 
постійне користування в межах села Омельгород Олександрівської селищної ради Кропивницького рай 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
27.22.11 Про надання дозволу Савельєвій Катерині Олександрівні на розроблення проекту землеустрою 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з КВ1І;
01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га -  пасовища (код угідь згідно з КВЗУ 002.02 Підгр] 
включає сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для випасання худоби, здійснення захої 
щодо охорони родючості - грунтів та за&рони інтенсивної сільськогосподарської -діяльності пум^-ебробі'і
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сільськогосподарських угідь пасовища, зокрема, заборона їх розорювання), за рахунок земельної ділянки з 
кадастровим номером 3520588600:02:000:9029, яка не надана у власність або постійне користування за межами села 
Омельгород Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до 
графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
27.22.12 Про надання дозволу Рассказовій Марії Вячеславівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), 
орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га -  пасовища (код угідь згідно з КВЗУ 002.02 Підгрупа включає 
сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для випасання худоби, здійснення заходів щодо 
охорони родючості ґрунтів та заборони інтенсивної сільськогосподарської діяльності при обробітку 
сільськогосподарських угідь пасовища, зокрема, заборона їх розорювання), за рахунок земельної ділянки з 
кадастровим номером 3520588600:02:000:9029, яка не надана у власність або постійне користування за межами села 
Омельгород Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до 
графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
27.22.13 Про надання дозволу Безкровній Наталії Олегівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), 
орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га -  пасовища (код угідь згідно з КВЗУ 002.02 Підгрупа включає 
сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для випасання худоби, здійснення заходів щодо 
охорони родючості ґрунтів та заборони інтенсивної сільськогосподарської діяльності при обробітку 
сільськогосподарських угідь пасовища, зокрема, заборона їх розорювання), за рахунок земельної ділянки з 
кадастровим номером 3520588600:02:000:9029, яка не надана у власність або постійне користування за межами села 
Омельгород Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до 
графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
28.1 Про надання згоди на передачу земельної ділянки 3520585000:02:000:9001 площею 50,41 га в суборенду СФГ 
Довженка В.М. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗ 01.01. Для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва), розташованої на території Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області, строком до 30.12.2038 року. Умови договору суборенди земельної 
ділянки 3520585000:02:000:9001 повинні обмежуватися умовами договору оренди від 30.12.2008 року № 
040837900213 (з урахуванням додаткових угод від 01.10.2015 p., 16.11.2021 p., 20.12.2021 р. і не суперечити йому.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
30.1 Про внесення змін до рішення дев’ятнадцятої сесії восьмого скликання Олександрівської селищної ради від 01 
листопада 2021 року № 2600 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Яровому А.Ф.», виклавши пункт 1 в новій 
редакції, а саме:

Надати дозвіл Яровому Анатолію Феодосійовичу 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 Зелений Гай, 2, село Стримівка Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти- —. ___  — - — _______  -
Утрималися- .. " „ . '
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Рекомендації-
Пропозиції

30.2 Про внесення змін до рішення п’ятнадцятої сесії восьмого скликання Олександрівської селищної ра 
липня 2021 року № 1336 «Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної діл*| 
ведення особистого селянського господарства Тімоиікіну Ю.В.», виклавши пункт 2 в новій редакції, а саме:

Передати безоплатно у власність Тімошкіну Юрію Вікторовичу земельну ділянку (кадастровий] 
3520582500:52:002:0015), площею 0,4923 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - (  
тому числі: площею 0,4923 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призи 
не наданих у власність або постійне користування за адресою: вулиця Вишнева, село Кримки Олександр 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції
30.3 Про внесення змін до рішення вісімнадцятої сесії восьмого скликання Олександрівської селищної ради | 
жовтня 2021 року № 2239 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земі 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Ігнатовій Н.Г.».», виклавши пункт 1 в] 
редакції, а саме:

Надати дозвіл Ігнатовій Наталі Григорівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зем<| 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною 
0,2700 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адр 
вулиця Зарічна, село Михайлівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської об 
(відповідно до графічних матеріалів).
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції
30.4 Про внесення змін до рішення двадцять першої сесії восьмого скликання Олександрівської селищної ради віі 
листопада 2021 року № 3098 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земел 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Щербині В.І.», виклавши пункт 1 в hJ 
редакції, а саме:

Надати дозвіл Щербині Віктору Івановичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земелУ 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовн 
площею 0,2500 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користуванні! 
адресою: вулиця Вишнева, 4, село Нижчі Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького рг, 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
РекомеНдації- 
Пропозиції

Внесена пропозиція постійної комісією селищної ради з питань сільського господарства,! 
землекористування, екології та раціонального використання природних ресурсів винести наї 
розгляд сесії проект рішення «Про визначення переліку земельних ділянок комунальної| 
власності, право оренди яких виставляється на земельні торги»

Перелік
земельних ділянок комунальної власності, які розташовані 

на території Олександрівської селищної ради Кропивницького району

№
з/п

Кадастровий номер та 
місце розташування 
земельної ділянки

Орієнтовна 
площа, га

Категорія земель Заплановане цільове 
призначення 

(функціональне 
використання) 

земельної ділянки

Умови
продажу

земельної
ділянки

1 2 3 4 5 6
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Відсутній, Кропивницький 
район, селище міського типу 
Олександрівка, вулиця Гагарна 
(біля багатоповерхового
будинку 42А)

0,1500

землі
промисловості, 
транспорту, зв'язку, 
енергетики, оборони 
та іншого
призначення

12.04.Для розміщення та 
експлуатації будівель і 
споруд автомобільного 
транспорту та дорожнього 
господарства

Продаж права 
оренди
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За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції

■ А

V ** 
£

Шт

Внесена пропозиція: Погодити до оприлюднення проектів рішень, а саме:

4.1 Про визначення переліку земельних ділянок комунальної власності, право оренди яких виставляється на 
земельні торги»

5.1 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Балюк Ю.О.
5.2 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Федотову М.В.
5.3 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Бровіцькому В.В.
5.4 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Навроцькому Ю.В.
5.5 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Навроцькій Я.А.
5.6 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Сірій О.В.
5.7 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
власність для індивідуального дачного будівництва Навроцькому Ю.В.
5.8 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянк 
у власність для індивідуального дачного будівництва Навроцькій Л.М.
5.9 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
власність для індивідуального дачного будівництва Загинайку А.Г.
5.10 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
власність для індивідуального дачного будівництва Загинайко O.A.
5.11 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
власність для індивідуального дачного будівництва Навроцькій Я.А.
5.12 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Навроцькій Я.А.
5.13 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Загинайко O.A.
5.14 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Федорову П.Г.
5.15 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Куралєсіній Ю.Ф.
5.16 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Уразовській K.M.
5.17 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Цимбалюку A.A.
5.18 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Барбулу Д.А.
5.19 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Коліснику С.Г.
5.20 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою у власність для ведення особистог 
селянського господарства Коліснику С.Г.
5.21 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою у власність для ведення особистог
селянського господарства Олефіренку І.І. -
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5.22 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земе 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Коненку В.В.
5.23 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Волковій О.М.
5.24 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Цимбал Т.М.
5.25 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Мільченко С.І.
5.26 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Мільченку В.В.
5.27 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Мільченко О.В.

5.28 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Прокопенко О.В.
5.29 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Ковтун А.О.
5.30 Про відмову у наданні дозволу на
5.31 Про відмову у наданні дозволу на
5.32 Про відмову у наданні дозволу на
5.33 Про відмову у наданні дозволу на
5.34 Про відмову у наданні дозволу на
5.35 Про відмову у наданні дозволу на
5.36 Про відмову у наданні дозволу на
5.37 Про відмову у наданні дозволу на
5.38 Про відмову у наданні дозволу на
5.39 Про відмову у наданні дозволу на
5.40 Про відмову у наданні дозволу на
5.41 Про відмову у наданні дозволу на
5.42 Про відмову у наданні дозволу на
5.43 Про відмову у наданні дозволу на
5.44 Про відмову у наданні дозволу на
5.45 Про відмову у наданні дозволу на
5.46 Про відмову у наданні дозволу на
5.47 Про відмову у наданні дозволу на
5.48 Про відмову у наданні дозволу на
5.49 Про відмову у наданні дозволу на
6.1 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Цимбалу О.М.
6.2 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Мамалату Д.В.
6.3 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Халявці Н.І.
6.4 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Декаловій О.В.
6.5 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
собистого селянського господарства Декалову.В.В.
6.6 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства учаснику АТО Січкарю С.В.
6.7 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Касапенко Н.С.
6.8 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства учаснику АТО Лозовому І.О.
6.9 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Георгієвій К.В.
6.10 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Георгієвій М.В.
6.11 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Романчі О.Ю.
6.12 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Осипенко Г.С.
6.13 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Криворог Л.А.
6.14 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого
селянського господарства Крикун 0.1 ~ ~  ■ —
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6.15 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого
селянського господарства Вихрист Н.В.
6.16 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Волосяну В.Г.
6.17 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Мустафаєвій О.В.
6.18 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Натяган H.A.
6.19 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Лисенку М.М.
6.20 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Козлітіну О.В.
6.21 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Новохатній Ю.Г.
6.22 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Осіповій Я.Ю.
6.23 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Чорноморець В.В.
6.24 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Кулиничу Я.Ю.
6.25 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Маган Н.М.
6.26 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Голинському В.М.
6.27 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Голинській Н.М.
6.28 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Ковачу В.В.
6.29 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Максимовій В.О.
6.30 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Варову О.П.
6.31 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Малетич Г.М.
6.32 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Зеленько Т.В.
6.33 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Діхтярю Ю.В.
6.34 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Гаращенко Г.Ю.
6.35 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Правосудько О.П.
6.36 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Вознику А.П.
6.37 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Вознику С.П.
6.38 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства учаснику АТО Суржику С.А.
6.39 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Лалак Л.В.
6.40 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Кравчук O.A.
6.41 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Рябку І.Г.
6.42 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого
селянського ̂ есподарства Поморцевій Т.О. - ...^



6.43 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
особистого
селянського господарства Сікорському В.М.
6.44 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особ 
селянського господарства Марфулі Р.В.
6.45 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особ 
селянського господарства Кононенко Л.М.
6.46 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення осо 
селянського господарства Крушеніцькому Ю.С.
6.47 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення осої 
селянського господарства Калініченку В.М.
6.48 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особ 
селянського господарства Терещенку К.І.
6.49 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особ 
селянського господарства Голинському P.A.
6.50 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особи 
селянського господарства Рудому О.Д.
6.51 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особи 
селянського господарства Колісник А.М.
6.52 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особис 
селянського господарства Коркодєлу С.І.
6.53 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особис 
селянського господарства Парієнко Т.К.
6.54 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особис 
селянського господарства Орлик В.1.
6.55 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особист 
селянського господарства Гутіній А. А.
6.56 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особист 
селянського господарства Коваленку P.O.
6.57 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особист 
селянського господарства Тішину Д.В.
6.58 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особисто 
селянського господарства Носовій K.M.
6.59 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особисто 
селянського господарства Пустовіту Л.Г.
6.60 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особис” 
селянського господарства Порядьку В.В.
6.61 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особистог . 
селянського господарства Меновщикову О.Ю.
6.62 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого; 
селянського господарства учаснику АТО Топору Є.О.
6.63 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особистоп 
селянського господарства Савченко О.М.
6.64 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особистогс 
селянського господарства Савченку М.М.
6.65 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Руденку В.М.
6.66 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Скрипнику В.О.
6.67 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Цупренку В.В.
6.68 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Штанці Л.О.
6.69 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 1 
селянського господарства Лисенко Л.В.
6.70 Про.затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства учаснику АТО Дш ировій К.О.
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6.71 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства учаснику АТО Дмитрову В.В.
6.72 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Жовтенко Г.В.
6.73 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Тимченко Н.А.

6.74 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Хлібійчуку М.В.
6.75 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Каракоць Д.А.
6.76 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Самохвал О.А.
6.77 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Кусайко О.В.
6.78 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Полунічевій Н.Є.
6.79 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Конкіній В.Л.
6.80 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Коцареву М.О.
6.81 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Капелюшному О.М.
6.82 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Коркодєлу С.С.
6.83 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Мошуренко А.І.
6.84 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Натягану Г.І.
6.85 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Сіденку І.І.
6.85.1 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 
для сінокосіння і випасання худоби Трегуб С.М.
6.86 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Чорноморцю В.Г.
6.86.1 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 
для сінокосіння і випасання худоби Бургаз А.М.
6.87 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Чорноморць Н.1.
6.88 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Матірному В.А.
6.89 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Лушпіган Л.В.

6.90 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Король О.І.
6.91 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Рудницькій І.В.
6.92 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства учаснику АТО Собку А.В.
6.93 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Ковач М.Ф.
6.94 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства учаснику АТО Казєєву С.М.
6.95 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Манько І.М.
6.96 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 

.селянського господарства Бондаренку М.В.
6.97 Про затвердження проектуй землеустрою та передачу у власність земельної"ділянки для вадивія особистого

І



82

селянського господарства Копину Я.М.
6.98 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення осо 
селянського господарства Остапчук О.П.
6.99 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення осоі 
селянського господарства Судьіну А.М.
6.100 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення ос< 
селянського господарства Брандальському Д.С.
6.101 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення оса 
селянського господарства Мережаній Р.І.
6.102 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення осо( 
селянського господарства Щупаковському В.Г.
6.103 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення осо{ 
селянського господарства Ткаченко А.О.
8.1 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Пузанкову Т.К
8.2 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Замковій Л.О.
8.3 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Чернишу С.М.
8.4 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Ніколаєву М.М.
8.5 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Ніколаєвій Т.С.
8.6 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Кононенко Л.В.
8.7 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Ніколаєвій Є.Є.
8.8 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Працковій П.К.
8.9 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Наливку В.А.
8.10 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Гу:

8.11 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) ^
Проскурі М.І.
10.1 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для індивідуального 
садівництва Осадчій Л.М.
10.2 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для індивідуального 
садівництва Ясененко М.М.
10.3 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для індивідуального 
садівництва Ясененку М.Г.
10.4 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для індивідуальної 
садівництва Шишці О.О.
10.5 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для індивідуальнор 
садівництва Каракоць А.М.
10.6 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для індивідуальноп 
садівництва Каракоць Г.М.
10.7 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для індивідуального 
садівництва Платоновій Р.О.
10.8 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для індивідуального 
садівництва Возник О.В.
10.9 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для індивідуального і
садівництва Таранусі В.В. ;
10.10 Про затвердження проекту,землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для індивідуального |
садіашщтва Ткаченко А.О. — ■ г —!

В.М,
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11.1 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для городництва 
Дубівці С.С.
11.2 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для городництва Стусь В.IS
11.3 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для 
городництва Бублію В.П.
11.4 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для городництва 
Чорноморцю О.В.
11.5 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для городництва 
Ніколаєвій Т.С.
11.6 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для городництва 
Атамась М.С.
11.7 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для городництва 
Вєхтєву В.В.
11.8 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для городництва 
Махиньку О.В.
11.9 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для городництва 
Третецькій О.В.
11.10 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для городництва 
Стусю М.Ю.
11.11 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для городництва 
Ніколаєву М.М.
11.12 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для городництва 
Третецькому В.В.
11.13 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для городництва Шпак 
О.М.

11.14 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для городництва 
Мільченку B.C.
13.1 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для будівництва 
індивідуального гаражу Головкіну С.Є.
14.1 Про затвердження проекту землеустрою та передачу земельної ділянки кадастровий номер:
3520587500:02:000:1419 у постійне користування ДП «Олександрівське лісове господарство».
14.2 Про затвердження проекту землеустрою та передачу земельної ділянки кадастровий номер:
3520585000:02:000:0655 у постійне користування ДП «Олександрівське лісове господарство».
14.3 Про затвердження проекту землеустрою та передачу земельної ділянки кадастровий номер:
3520581500:02:000:0344 у постійне користування ДП «Олександрівське лісове господарство».
14.4 Про затвердження проекту землеустрою та передачу земельної ділянки кадастровий номер:
3520585500:02:000:0379 у постійне користування ДП «Олександрівське лісове господарство».
14.5 Про затвердження проекту землеустрою та передачу земельної ділянки кадастровий номер:
3520580500:02:000:0337 у постійне користування ДП «Олександрівське лісове господарство».
14.6 Про затвердження проекту землеустрою та передачу земельної ділянки кадастровий номер:
3520581500:02:000:0350 у постійне користування ДП «Олександрівське лісове господарство»
14.7 Про затвердження проекту землеустрою та передачу земельної ділянки кадастровий номер:
3520583000:02:000:0851 у постійне користування ДП «Олександрівське лісове господарство»
14.8 Про затвердження проекту землеустрою та передачу земельної ділянки кадастровий номер:
3520583000:02:000:0496 у постійне користування ДП «Олександрівське лісове господарство»
14.9 Про затвердження проекту землеустрою та передачу земельної ділянки кадастровий номер:
3520580500:02:000:0338 у постійне користування ДП «Олександрівське лісове господарство»
14.10 Про затвердження проекту землеустрою та передачу земельної ділянки кадастровий номер: 
3520587500:53:000:0142 у постійне користування ДП «Олександрівське лісове господарство».
19.1 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) та передачу у власність Фуркалу О.Ф.
19.2 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) та передачу у власність Тарасовій C.JI.
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19.3 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарі 
будівель і споруд (присадибна ділянка) та передачу у власність Правило Г.М.
19.4 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділян
натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і см  
(присадибна ділянка) та передачу у власність Куценко Л.І. 1
19.5 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земад
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будіц 
споруд (присадибна ділянка) та передачу у власність Гаращенко Г.Ю.
19.6 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земед 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будіві 
споруд (присадибна ділянка) та передачу у власність Сіденку В.О.
19.7 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земещ
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будіви 
споруд (присадибна ділянка) та передачу у власність Норенко Н.Г. 1 |
19.8 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земели
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівві |  
споруд (присадибна ділянка) та передачу у власність Аксенєнко JI.M. Я |
19.9 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земел^И
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівеі^І 
споруд (присадибна ділянка) та передачу у власність Юхну В.П. 1 1
19.10 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земель! І
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівелі 1 
споруд (присадибна ділянка) та передачу у власність Ткаченко О.В. 1
19.11 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельні |
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівели ; 
споруд (присадибна ділянка) та передачу у власність Ткаченко Н.Г. 1 1

19.12 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельні |
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель! і
споруд (присадибна ділянка) та передачу у власність Іванюрі Н.В. 1

■І19.13 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельне
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель« 
споруд (присадибна ділянка) та передачу у власність Черкас В.І. І
19.14 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 1 
споруд (присадибна ділянка) та передачу у спільну сумісну власність Жежелю Я.Г та Жежель JI.K. шЛ
19.15 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і| 
споруд (присадибна ділянка) та передачу у власність Чорноморцю Б.А. І
19.16 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) та передачу у власність Лисенко Л.В.
19.17 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та передачу у власність Демченко А.М.
19.18 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та передачу у власність Дубинюк Н.О.
19.19 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) та передачу у власність Рябку І.Г.
19.20 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) та передачу у власність Таран Л.Г.
19.21 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибнагділянка) та передачу у власність Чернишенко Н.К. — і ■ »
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19.22 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) та передачу у власність Стусю І.М.
19.23 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) та передачу у власність Королю О.О.
19.24 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) та передачу у власність Жабокрицькій Н.В.
19.25 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) та передачу у власність Поморцевій Т.О.
19.26 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) та передачу у власність Петлі І.М.
19.27 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) та передачу у власність Махині O.JI.
20.1 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва Горбачовій В.К.
20.2 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва Правді М.В.
27.1.1 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для будівництва індивідуального гаражу Бурківському К.А.
27.1.2 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для будівництва індивідуального гаражу Гречаному A.C.
27.1.3 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для будівництва індивідуального гаражу Щелконогову Б.В.
27.1.4 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для ведення індивідуального садівництва Бокало Н.В.
27.1.5 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) 
Навроцькій Л.М.
27.1.6 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для ведення особистого селянського господарства Капелюшній Т.Ф.
27.2.1 Про надання дозволу та відмову в наданні дозволу громадянам на розроблення проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок в межах селища міського типу Єлизаветградка.
27.2.2 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для ведення індивідуального садівництва Гаркуші В.І.
27.3.1 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для ведення особистого селянського господарства Письменній Л.В.
27.3.2 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для ведення індивідуального садівництва Ткаченко В.М.
27.3.3 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для ведення індивідуального садівництва Кривенку С.І.
27.3.4 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для ведення особистого селянського господарства Півтораку В.М.
27.3.5 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для ведення особистого селянського господарства Каракуленку О.П.
27.3.6 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для ведення особистого селянського господарства Кривенку С.І.
27.3.7 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для ведення особистого селянського господарства Деречі С.І.
27.3.8 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 індивідуального садівництва Теплицькому С.І.
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27.5.1 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної діляїі
власність для ведення особистого селянського господарства Гарбару О.С. І
27.5.2 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у влав
для ведення особистого селянського господарства Слободяну Ю.С. І
27.5.3 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у в л ас і
в оренду для городництва Мельник О.І. І
27.5.4 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у в ласі
для ведення особистого селянського господарства Пузирей Л.Л. І
27.6.1 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власн
для ведення особистого селянського господарства Козачку І.М. І
27.6.2 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власн
для ведення особистого селянського господарства Чулей О.І. І
27.6.3 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власні
для ведення особистого селянського господарства Болотенюк В.М. І
27.6.4 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власні
для ведення особистого селянського господарства Дахно Л.О. І
27.6.5 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власні
для ведення особистого селянського господарства Маган B.C. І
27.6.6 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у в л а с н
для ведення особистого селянського господарства Пилипаці М.Ф. І
27.7.1 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власнії
для ведення особистого селянського господарства Зосименку Ю.І. І
27.7.2 Про надання дозволу на розробку робочого проекту землеустрою щодо зняття, перенесення та тимчасове
зберігання родючого шару грунту земельної ділянки ТОВ «Персей Піві». І
27.7.3 Про надання дозволу на розробку робочого проекту землеустрою щодо зняття, перенесення та тимчасової
зберігання родючого шару грунту земельної ділянки ТОВ «Цефей Солар». І
27.9.1 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власні*
для ведення особистого селянського господарства Вараниці С.І. І
27.9.2 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власні«
для ведення особистого селянського господарства Алєксєєвій В.М. І
27.9.3 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власн і*
для ведення особистого селянського господарства Скороходу C.B. І
27.9.4 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власнісш
для ведення особистого селянського господарства Кореню В.І. Е
27.9.5 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власніеі!
для ведення особистого селянського господарства Давиденку Ю.М. _ 4
27.9.6 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власністі
для ведення особистого селянського господарства Давидову Д.В. і
27.9.7 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власністі 
для ведення особистого селянського господарства Хохловій Н.В.
27.9.8 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власністі і 
для ведення особистого селянського господарства Безпальку О.М.
27.9.9 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для ведення особистого селянського господарства Хохлову В.В.
27.9.10 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Пересуньку І.М.
27.9.11 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Безпечній О.Ю.
27.9.12 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для ведення особистого селянського господарства Тірпак Н.М. І
27.9.13 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для ведення особистого селянського господарства Громадській С.Г. ,
27.9.14 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Дробот О.П.
27.9.15 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Надіровій А.І.



27.0 . 16 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
Класність для ведення особистого селянського господарства Нечитайло A.B.
27.9. 17 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
класність для ведення особистого селянського господарства Гутнику О.В.
27.9.18 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Кигиму О.С.
27.9.19 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
класність для ведення особистого селянського господарства Вихрист JI.B.
27.10.1 Про надання дозволу та відмову в наданні дозволу громадянам на розроблення проектів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок в межах села Красносілка.
27.10.2 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок ДП 
«Олександрівське лісове господарство».
27.10.3 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Мельник Т.М.
27.11.1 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Марченко Н.С.
27.11.2 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Шпак С.О.
27.11.3 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Фощій П.О.
27.11.4 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Закревській С.Г.
27.11.5 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Добродняк В.М.
27.11.6 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Шпак О.М.
27.11.7 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Ніколаєвій Є.І.
27.11.8 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Большаковій А.Р.
27.11.9 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Артюховій В.В.
27.11.10 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Молозовенку С.С.
27.11.11 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства учаснику АТО Мазуренку С.В.
27.11.12 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства учасниці АТО Пітенко І.М.
27.11.13 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства учаснику АТО Метелиці І.Ю.
27.11.14 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства учаснику АТО Седлецькому А.О.
27.11.15 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства учаснику АТО Гасюку A.B.
27.11.16 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства учасниці АТО Ткаченко В.А.
27.11.17 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Турчин Н.П.
27.12.1 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведенім земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Олексієнко A.C.
27.12.2 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Пасіці І.О.
27.12.3 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Савченко Ю.Ю.
27.12.4 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства.Фундовній В.М.



27.14.1 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної діляї
власність для ведення особистого селянського господарства Самойленко О.М. . «
27.14.2 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної д і л я н і  
власність для ведення особистого селянського господарства Притуліну O.A.
27.14.3 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної діляї 
власність для ведення особистого селянського господарства Черевашку В.О.
27.15.1 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної діля 
власність для ведення особистого селянського господарства Голінській О.С.
27.16.1 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної діляні 
власність для ведення особистого селянського господарства Голинській Н.Я.
27.16.2 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділян; 
власність для ведення особистого селянського господарства Марченко В.М.
27.17.1 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної діляні 
власність для ведення особистого селянського господарства Письменному А.П.
27.17.2 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянкі 
власність для ведення особистого селянського господарства Письменному В.А.
27.17.3 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянкі 
власність для ведення особистого селянського господарства Письменній Л.Я.
27.17.4 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділян1
власність в оренду для городництва Савенко Л.П.
27.17.5 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянкі
власність в оренду для городництва Савенку М.Х.
27.17.6 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
власність для ведення особистого селянського господарства Волковій О.М.
27.17.7 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
власність в оренду для сінокосіння Зеленському В.П.
27.17.8 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
власність для ведення особистого селянського господарства Зеленському П.П.
27.17.9 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
власність для ведення особистого селянського господарства Марфулі В.М.
27.17.10 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
власність для ведення особистого селянського господарства Замулі Н.В.
27.17.11 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
власність для ведення особистого селянського господарства Касапенку A.B.
27.17.12 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки \
власність для ведення особистого селянського господарства Джоган Ю.М. ^
27.17.13 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки"") 
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибні 
ділянка) та для ведення особистого селянського господарства Метелиці A.B.
27.17.14 Про внесення змін до рішення дев’ятнадцятої сесії восьмого скликання від 29 жовтня 2021 року № 2317 
«Про інвентаризацію земельних ділянок під об’єктами комунальної власності для обслуговування місцевих 
кладовищ»
27.17.15 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
власність для ведення особистого селянського господарства Броснан Л.А.
27.19.1 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
власність для ведення особистого селянського господарства Скічку В.В.
27.19.2 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Потоцькій A.B.
27.19.3 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність в оренду для городництва Петренку П.М.
27.19.4 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для ведення особистого селянського господарства Гирич О.О.
27.19.5 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) Брюховецькій Н.І.
27.19.6 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для в»детіня особистого селянського господарства Глигалу М.М. .
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27.20.1 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для ведення особистого селянського господарства Кодолі С.І.
27.20.2 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для ведення особистого селянського господарства Морочковському М.М.
27.20.3 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для ведення особистого селянського господарства Бурлаці О.І.
27.20.4 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для ведення особистого селянського господарства Куралєсіній Ю.Ф.
27.20.5 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для ведення особистого селянського господарства Жаботинській Т.В.
27.20.6 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для ведення особистого селянського господарства Торосяну A.C.
27.20.7 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для ведення особистого селянського господарства Денисенку B.C.
27.20.8 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для ведення особистого селянського господарства Яновському С.П.
27.20.9 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для ведення особистого селянського господарства Торосяну С.А.
27.20.10 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Дубовик Н.П.
27.20.11 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Рудницькому Р.В.
27.20.12 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 
для городництва Сторчаку В.В.
27.20.13 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Капелюшній Т.О.
27.20.14 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 
для сінокосіння і випасання худоби Чернявській Н.В.
27.21.1 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Погрібній Л.Г.
27.21.2 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Барбулу Д.А.
27.22.1 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Дуднику О.В.
27.22.2 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Шельгорн М.С.
27.22.3 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Шельгорн Є.М.
27.22.4 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Пугач Т.В.
27.22.5 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Долгушеву В.О.
27.22.6 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Донець Н.О.
27.22.7 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Куценку Р.В.
27.22.8 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Круванд Б.О.
27.22.9 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Нікітіній I.A.
27.22.10 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Цюпко О.В.
27.22.11 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Савельєвій К.О.
27.22.12 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення^особистого селянського господарства Рассказовій М.В.
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27.22.13 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної діл 
власність для ведення особистого селянського господарства Безкровній Н.О.
28.1 Про надання згоди щодо передачі земельної ділянки 3520585000:02:0000:9001 в суборенду СФГ Дс|

30.1 Про внесення змін до рішення дев’ятнадцятої сесії восьмого скликання Олександрівської селищної р 
01 листопада 2021 року № 2600 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо віді 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Яровому А.Ф.»
30.2 Про внесення змін в рішення п’ятнадцятої сесії восьмого скликання № 1336 від ЗО липня 2021 рок; 
затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особ 
селянського господарства Тімошкіну Ю.В.»
30.3 Про внесення змін в рішення вісімнадцятої сесії восьмого скликання № 2239 від 04 жовтня 2021 рок; 
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власніе 
ведення особистого селянського господарства Ігнатовій Н.Г.»
30.4 Про внесення змін в рішення двадцять першої сесії восьмого скликання № 3098 від ЗО листопада 202 
«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власніе 
ведення особистого селянського господарства Щербині В.1.» та внести на чергову 25 сесію сели 
ради восьмого скликання.
Результати голосування: “за”- 4
“проти”-0
“утримались”- 0

Питання 27.4.1 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведея 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Демчен

Заслухали страросту села Бовтишка Мілютіну Т.І., про зняття даного питання з поряд 
денного, для детального вивчення земельної ділянки на місцевості.
Внесена пропозиція: зняти з переліку питань -  питання 27.4.1 «Про надання дозволу і 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведені 
особистого селянського господарства Демченку Ю.В.»

Результати голосування:
“за”- 4 
“проти”-0
“утримались”- 0 "

В.М.

Ю.В.»

Головуючий постійної комісії

Секретар посійної комісії

Пісний О.І.

Бойко Р.М.



ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИСНОВОК
від 12 січня 2021 року № і

смт Олександрівка

Про розгляд земельних питань та проектів 
рішень, які будуть внесені на розгляд 
двадцять п’ятої сесії восьмого скликання 
Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської 
області

Розглянувши та обговоривши земельні питання та проекти рішень, які будуть 
внесені на розгляд двадцять п’ятої сесії Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області восьмого скликання, а саме:

4.1 Про визначення переліку земельних ділянок комунальної власності, право оренди яких 
виставляється на земельні торги»
5.1 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Балюк Ю.О.
5.2 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Федотову 
М.В.
5.3 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Бровіцькому В.В.
5.4 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою 
Навроцькому Ю.В.
5.5 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Навроцькій 
Я.А.
5.6 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Сірій О.В.
5.7 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва Навроцькому Ю.В.
5.8 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва 
Навроцькій Л.М.
5.9 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва Загинайку А.Г.
5.10 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва Загинайко O.A.
5.11 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва Навроцькій Я. А.
5.12 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Навроцькій 
Я.А.
5.13 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Загинайко
O.A.
5.14 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Федорову 
П.Г.
5.15 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Куралєсіній 
Ю.Ф.
5.16 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Уразовській K.M.
5.17 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Цимбалюку A.A.
5.18 Про відмову -у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Барбулу Д. А.



5.19 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Код 
С.Г.
5.20 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою у власнісі 
ведення особистого селянського господарства Коліснику С.Г.
5.21 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою у власніст. 
ведення Особистого селянського господарства Олефіренку І.І.
5.22 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відвед 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Кою 
В.В.
5.23 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Волю 
О.М.
5.24 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою ІІимі 
Т.М.
5.25 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Мільченко С.І.
5.26 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Мільченку В.В
5.27 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Мільченко О.В.
5.28 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Прокопенко О.
5.29 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Ковтун А.О.
5.30 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Шевчен 
К.А.
5.31 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Собченку О.Г.
5.32 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Жигунову Д.А.
5.33 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Дорофеєв
0.В.
5.34 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Торбен
A.C.
5.35 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Носовій
1.С.
5.36 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Куралєсіній 
Ю.Ф.
5.37 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Оношенку
А.О.
5.38 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Штогрін
О.Г.
5.39 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Слави1'
A.B.
5.40 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Славич 
Г.А.
5.41 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Андрєєвій 
Т.В.
5.42 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Нетребі
Н.В.
5.43 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою 
Молозовенку С.С.
5.44 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою 
Молодченку Д.В.
5.45 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Бутиріній 
К.А.
5.46 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Мурчику
B.М.
5.47 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Цимбал 
Л.Ф.
5.48 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Гріцику
C.М.



5.49 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою 
Молодченко В.Г.
6.1 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
ведення
особистого селянського господарства Цимбалу О.М.
6.2 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
ведення
особистого селянського господарства Мамалату Д.В.
6.3 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
ведення
особистого селянського господарства Халявці Н.І.
6.4 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
ведення
особистого селянського господарства Декаловій О.В.
6.5 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
ведення
собистого селянського господарства Декалову.В.В.
6.6 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
ведення
особистого селянського господарства учаснику АТО Січкарю С.В.
6.7 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
ведення особистого
селянського господарства Касапенко Н.С.
6.8 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
ведення особистого
селянського господарства учаснику АТО Лозовому І.О.
6.9 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
ведення особистого
селянського господарства Георгієвій К.В.
6.10 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
ведення особистого
селянського господарства Георгієвій М.В.
6.11 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
ведення особистого
селянського господарства Романчі О.Ю.
6.12 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
ведення особистого
селянського господарства Осипенко Г.С.
6.13 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
ведення особистого
селянського господарства Криворог Л.А.
6.14 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
ведення особистого
селянського господарства Крикун О.І.
6.15 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
ведення особистого
селянського господарства Вихрист Н.В.
6.16 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
ведення особистого
селянського господарства Волосяну В.Г.
6.17 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
ведення особис того
селянського господарства Мустафаєвій О.В.



6.18 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянк 
ведення особистого 
селянського господарства Натяган H.A.
6.19 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянкі 
ведення особистого
селянського господарства Лисенку М.М.
6.20 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 
ведення особистого
селянського господарства Козлітіну О.В.
6.21 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки] 
ведення особистого
селянського господарства Новохатній Ю.Г.
6.22 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки, 
ведення особистого
селянського господарства Осіповій Я.Ю.
6.23 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки;
ведення особистого 1
селянського господарства Чорноморець В.В. і
6.24 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки д| 
ведення особистого
селянського господарства Кулиничу Я.Ю.
6.25 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки до 
ведення особистого
селянського господарства Маган Н.М.
6.26 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки дл 
ведення особистого
селянського господарства Голинському В.М.
6.27 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки длі 
ведення особистого
селянського господарства Голинській Н.М.
6.28 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
ведення особистого
селянського господарства Ковачу В.В.
6.29 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для
ведення особистого з
селянського господарства Максимовій В.О.
6.30 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
ведення особистого
селянського господарства Варову О.П.
6.31 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
ведення особистого
селянського господарства Малетич Г.М.
6.32 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
ведення особистого
селянського господарства Зеленько Т.В.
6.33 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
ведення особистого
селянського господарства Діхтярю Ю.В.
6.34 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
ведення особистого
селянського господарства Гаращенко Г.Ю.
6.35 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
ведення особистого
селянського господарства Правосудько О.П.



6.36 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділиимі дііи 
ведення
особистого селянського господарства Вознику А.П.
6.37 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки дли 
ведення особистого
селянського господарства Вознику С.П.
6.38 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
ведення особистого
селянського господарства учаснику АТО Суржику С.А.
6.39 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
ведення особистого
селянського господарства Лалак Л.В.
6.40 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
ведення особистого
селянського господарства Кравчук O.A.
6.41 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
ведення особистого
селянського господарства Рябку І.Г.
6.42 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
ведення особистого
селянського господарства Поморцевій Т.О.
6.43 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
ведення особистого
селянського господарства Сікорському В.М.
6.44 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
ведення особистого
селянського господарства Марфулі Р.В.
6.45 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
ведення особистого
селянського господарства Кононенко Л.М.
6.46 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства Крушеніцькому Ю.С.
6.47 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства Калініченку В.М.
6.48 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства Терещенку К.І.
6.49 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства Голинському P.A.
6.50 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства Рудому О.Д.
6.51 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства Колісник А.М.
6.52 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства Коркодєлу С.І.
6.53 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства Парієнко Т.К.
6.54 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства Орлик В.І.
6.55 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства Гутіній А. А.
6.56 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства Коваленку P.O.
6.57 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства Тішину Д.В. -



6.58 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 
ведення особистого селянського господарства Носовій K.M.
6.59 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 
ведення особистого селянського господарства Пустовіту Л.Г.
6.60 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 
ведення особистого селянського господарства Порядьку В.В.
6.61 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 
ведення особистого селянського господарства Меновщикову О.Ю.
6.62 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 
ведення особистого селянського господарства учаснику АТО Топору Є.О.
6.63 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 
ведення особистого селянського господарства Савченко О.М.
6.64 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки д 
ведення особистого селянського господарства Савченку М.М.
6.65 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки д 
ведення особистого селянського господарства Руденку В.М.
6.66 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 
ведення особистого селянського господарства Скрипнику В.О.
6.67 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки д 
ведення особистого селянського господарства Цупренку В.В.
6.68 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства Штанці Л.О.
6.69 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства Лисенко Л.В.
6.70 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства учаснику АТО Дмитровій К.О.
6.71 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства учаснику АТО Дмитрову В.В.
6.72 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства Жовтенко Г.В.
6.73 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства Тимченко H.A.

6.74 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства Хлібійчуку М.В.
6.75 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства Каракоць Д.А.
6.76 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства Самохвал O.A.
6.77 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства Кусайко О.В.
6.78 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства Полунічевій Н.Є.
6.79 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства Конкіній В.Л.
6.80 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства Коцареву М.О.
6.81 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства Капелюшному О.М.
6.82 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства Коркодєлу С.С.
6.83 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства Мошуренко А.І.
6.84 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства Натягану Г.І.



6.85 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства Сіденку І.І.
6.85.1 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду для сінокосіння і випасання худоби Трегуб С.М.
6.86 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства Чорноморцю В.Г.
6.86.1 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду для сінокосіння і випасання худоби Бургаз А.М.
6.87 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства Чорноморць Н.І.
6.88 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства Матірному В.А.
6.89 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства Лушпіган Л.В.
6.90 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
ведення
особистого селянського господарства Король О.І.
6.91 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
ведення особистого
селянського господарства Рудницькій І.В.
6.92 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
ведення особистого
селянського господарства учаснику АТО Собку A.B.
6.93 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
ведення особистого
селянського господарства Ковач М.Ф.
6.94 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
ведення особистого
селянського господарства учаснику АТО Казєєву С.М.
6.95 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
ведення особистого
селянського господарства Манько І.М.
6.96 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
ведення особистого
селянського господарства Бондаренку М.В.
6.97 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
ведення особистого
селянського господарства Копину Я.М.
6.98 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
ведення особистого
селянського господарства Остапчук О.П.
6.99 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
ведення особистого
селянського господарства Судьіну А.М.
6.100 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
ведення особистого
селянського господарства Брандальському Д.С.
6.101 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
ведення особистого
селянського господарства Мережаній Р.І.
6.102 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
ведення особистого
селянського господарства Щупаковському В.Г.



6.103 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 
ведення особистого
селянського господарства Ткаченко А.О.
8.1 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 
будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділян 
Пузанкову Т.Ю.
8.2 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 
будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянк 
Замковій Л.О.
8.3 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки д 
будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянк 
Чернишу С.М.
8.4 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки дл 
будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка 
Ніколаєву М.М.
8.5 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
Ніколаєвій Т.С.
8.6 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
Кононенко Л.В.
8.7 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
Ніколаєвій Є.Є.
8.8 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
Працковій П.К.
8.9 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
Наливку В.А.
8.10 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) Гузері В.М.
8.11 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка)
Проскурі М.І.
10.1 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
індивідуального
садівництва Осадчій Л.М.
10.2 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
індивідуального
садівництва Ясененко М.М.
10.3 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
індивідуального



садівництва Ясененку М.Г.
10.4 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
індивідуального садівництва Шишці О.О.
10.5 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
індивідуального садівництва Каракоць А.М.
10.6 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
індивідуального садівництва Каракоць Г.М.
10.7 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
індивідуального садівництва Платоновій P.O.
10.8 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
індивідуального садівництва Возник О.В.
10.9 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
індивідуального садівництва Тарану сі В.В.
10.10 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
індивідуального садівництва Ткаченко А.О.
11.1 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для 
городництва
Дубівці С.С.
11.2 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для 
городництва Стусь В.М.
11.3 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для 
городництва Бублію В.П.
11.4 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для 
городництва
Чорноморцю О.В.
11.5 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для 
городництва Ніколаєвій Т.С.
11.6 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для 
городництва Атамась М.С.
11.7 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для 
городництва Вєхтєву В.В.
11.8 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для 
городництва Махиньку О.В.
11.9 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для 
городництва Третецькій О.В.
11.10 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для 
городництва Стусю М.Ю.
11.11 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для 
городництва Ніколаєву М.М.
11.12 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для 
городництва Третецькому В.В.
11.13 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для 
городництва Шпак О.М.
11.14 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для 
городництва Мільченку B.C.
13.1 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
будівництва індивідуального гаражу Головкіну С.С.
14.1 Про затвердження проекту землеустрою та передачу земельної ділянки кадастровий 
номер: 3520587500:02:000:1419 у постійне користування ДП «Олександрівське лісове 
господарство».
14.2 Про затвердження проекту землеустрою та передачу земельної ділянки кадастровий 
номер: 3520585000:02:000:0655 у постійне користування ДП «Олександрівське лісове 
господарство».



14.3 Про затвердження проекту землеустрою та передачу земельної ділянки кадастрої 
номер: 3520581500:02:000:0344 у постійне користування ДП «Олександрівське ліс: 
господарство».
14.4 Про затвердження проекту землеустрою та передачу земельної ділянки кадастров 
номер: 3520585500:02:000:0379 у постійне користування ДП «Олександрівське лісо 
господарство».
14.5 Про затвердження проекту землеустрою та передачу земельної ділянки кадастров; 
номер: 3520580500:02:000:0337 у постійне користування ДП «Олександрівське лісо 
господарство».
14.6 Про затвердження проекту землеустрою та передачу земельної ділянки кадастров; 
номер: 3520581500:02:000:0350 у постійне користування ДП «Олександрівське лісо 
господарство»
14.7 Про затвердження проекту землеустрою та передачу земельної ділянки кадастрови“ 
номер: 3520583000:02:000:0851 у постійне користування ДП «Олександрівське лісові! 
господарство»
14.8 Про затвердження проекту землеустрою та передачу земельної ділянки кадастровий 
номер: 3520583000:02:000:0496 у постійне користування ДП «Олександрівське лісове 
господарство»
14.9 Про затвердження проекту землеустрою та передачу земельної ділянки кадастрови 
номер: 3520580500:02:000:0338 у постійне користування ДП «Олександрівське лісове 
господарство»
14.10 Про затвердження проекту землеустрою та передачу земельної ділянки кадастровий 
номер: 3520587500:53:000:0142 у постійне користування ДП «Олександрівське лісове 
господарство».
19.1 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
та передачу у власність Фуркалу О.Ф.
19.2 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
та передачу у власність Тарасовій С.Л.
19.3 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка  ̂
та передачу у власність Правило Г.М.
19.4 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та передачу у власність 
Куценко Л.І.
19.5 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
та передачу у власність Гаращенко Г.Ю.
19.6 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
та передачу у власність Сіденку В.О.
19.7 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
та передачу у власність Норенко Н.Г.
19.8 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та



обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
та передачу у власність Аксенєнко J1.M.
19.9 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
та передачу у власність Юхну В.П.
19.10 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
та передачу у власність Ткаченко О.В.
19.11 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
та передачу у власність Ткаченко Н.Г.
19.12 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
та передачу у власність Іванюрі Н.В.
19.13 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
та передачу у власність Черкас В.І.
19.14 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
та передачу у спільну сумісну власність Жежелю Я.Г та Жежель Л.К.
19.15 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
та передачу у власність Чорноморцю Б. А.
19.16 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
та передачу у власність Лисенко Л.В.
19.17 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та передачу у власність 
Демченко А.М.
19.18 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та передачу у власність 
Дубинкж І І.О.
19.19 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлений) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуї онуїніїшн житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
та передачу у іілпснісгі» І’ябку І.Г.
19.20 Про іиіисрджсіімя технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновленим) Меж чемельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування Житлоноіо будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
та передачу у нлисмісіь Гирмп Л.Г.
19.21 Про iHiMpANteHHN технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ДІЛИМИИ 1 ИІТурІ (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, госіНЩІ(ММММ будівель і споруд (присадибна ділянка) та передачу у власність 
ЧернИШеПІСО НіКі '



19.22 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановле 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна діля 
та передачу у власність Стусю І.М.
19.23 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановле 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділян 
та передачу у власність Королю О.О.
19.24 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановле
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділян 
та передачу у власність Жабокрицькій Н.В.
19.25 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлен
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділян 
та передачу у власність Поморцевій Т.О.
19.26 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлен
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянк 
та передачу у власність Петлі І.М.
19.27 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлен
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянк 
та передачу у власність Махині О.Л.
20.1 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу у власніст 
земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва Горбачові
В.К.
20.2 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу у власніст 
земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва Правді М.В.
27.1.1 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельно' 
ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу Бурківському К.А.
27.1.2 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу Гречаному A.C.
27.1.3 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу Щелконогову Б.В.
27.1.4 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельно 
ділянки у власність для ведення індивідуального садівництва Бокало Н.В.
27.1.5 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) Навроцькій Л.М.
27.1.6 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Капелюшній Т.Ф.
27.2.1 Про надання дозволу та відмову в наданні дозволу громадянам на розроблення 
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в межах селища міського типу 
Єлизаветградка.
27.2.2 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення індивідуального садівництва Гаркуші В.І.
27.3.1 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Письменній Л.В.
27.3.2 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення індивідуального садівництва Ткаченко В.М.
27.3.3 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення індивідуального садівництва Кривенку С.І.
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27.3.4 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Півтораку В.М.
27.3.5 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Каракуленку О.П.
27.3.6 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Кривенку С.І.
27.3.7 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Деречі С.І.
27.3.8 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 індивідуального садівництва 
Теплицькому С.І.
27.5.1 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Гарбару О.С.
27.5.2 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Слободяну Ю.С.
27.5.3 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність в оренду для городництва Мельник О.І.
27.5.4 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Пузирей JI.JI.
27.6.1 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Козачку І.М.
27.6.2 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Чулей О.І.
27.6.3 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Болотенюк В.М.
27.6.4 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Дахно JI.O.
27.6.5 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Маган B.C.
27.6.6 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Пилипаці М.Ф.
27.7.1 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Зосименку Ю.І.
27.7.2 Про надання дозволу на розробку робочого проекту землеустрою щодо зняття, 
перенесення та тимчасового зберігання родючого шару грунту земельної ділянки ТОВ 
«Персей Піві».
27.7.3 Про надання дозволу на розробку робочого проекту землеустрою щодо зняття, 
перенесення та тимчасового зберігання родючого шару грунту земельної ділянки ТОВ 
«ЦсфсИ Солар».
27.9.1 Про ішдаимя дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у млосність для ведення особистого селянського господарства Вараниці С.І.
27.9.2 І Іро ішдшнін дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у шійсиїсгь для ведення особистого селянського господарства Алєксєєвій В.М.
27.9.3 І Іро МйДйННй дочнолу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у ИЛИСІІIci І. ЛЛМ ведення особистого селянського господарства Скороходу С.В.
27.9.4 1 Іро МйЛйМН* ЛОІНОлу ші розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у ШІМЖІиііі ДЛЙ ведення особистого селянського господарства Кореню В.І.
27.9.5 І Іро ПАДІННЯ ДДОЙОЛу ІІіі розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у ШІИУНІ»І|ІМ І MM9HNN особистого селянського господарства Давиденку Ю.М.
27.9.6 І Іро НЩШШШШ  ̂ дороблення проек ту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у ШЮбиегого селянського господарства Давидову Д.В.
27.9.7 І Іро проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у селянського господарства Хохловій Н.В.



27.9.8 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земел 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Безпальку О.М.
27.9.9 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земел 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Хохлову В.В.
27.9.10 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведе 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Пересун
І.М.
27.9.11 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведе 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Безпеч 
О.Ю.
27.9.12 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведен 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Тірпак Н.
27.9.13 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведен
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Громадсь
С.Г.
27.9.14 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведен
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Дробот О.
27.9.15 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведен
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Надірові
А.І.
27.9.16 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведенн 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Нечитайл
A.B.
27.9.17 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведенн 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Гутник 
О.В.
27.9.18 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Кигиму О.С.
27.9.19 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Вихрист 
Л.В.
27.10.1 Про надання дозволу та відмову в наданні дозволу громадянам на розроблення 
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в межах села Красносілка.
27.10.2 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок ДП «Олександрівське лісове господарство».
27.10.3 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведенню 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Мельник 
Т.М.
27.11.1 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Марченко 
Н.С.
27.11.2 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Шпак С.О.
27.11.3 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Фощій П.О.
27.11.4 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Закревській
С.Г.
27.11.5 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Добродняк
B.М.
27.11.6 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Шпак О.М.
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27.11.7 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Ніколаєвій 
Є.І.

27.11.8 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Большаковій А.Р.
27.11.9 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Артюховій
В.В.
27.11.10 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Молозовенку С.С.
27.11.11 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства учаснику 
АТО Мазуренку С.В.
27.11.12 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства учасниці 
АТО Пітенко І.М.
27.11.13 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства учаснику 
АТО Метелиці І.Ю.
27.11.14 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства учаснику 
АТО Седлецькому А.О.
27.11.15 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства учаснику 
АТО Гасюку A.B.
27.11.16 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства учасниці 
АТО Ткаченко В.А.
27.11.17 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Турчин 
Н.П.
27.12.1 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Олексієнко
A.C.
27.12.2 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Пасіці І.О.
27.12.3 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Савченко 
Ю.Ю.
27.12.4 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Фундовній
B.М.
27.14.1 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Самойленко 
О.М.
27.14.2 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Притуліну 
O.A.
27.14.3 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Черевашку
В.О.



27.15.1 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведен 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Голінські 
О.С.
27.16.1 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведенн 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Голинські 
Н.Я.
27.16.2 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведенн 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Марченко
В.М.
27.17.1 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Письменному А.П.
27.17.2 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Письменному В. А.
27.17.3 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Письменній 
Л.Я.
27.17.4 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведенні 
земельної ділянки у власність в оренду для городництва Савенко Л.П.
27.17.5 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність в оренду для городництва Савенку М.Х.
27.17.6 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Волковій 
О.М.
27.17.7 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність в оренду для сінокосіння Зеленському В.П.
27.17.8 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Зеленському П.П.
27.17.9 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Марфулі
В.М.
27.17.10 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Замулі Н.В.
27.17.11 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення- 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Касапенку 
A.B.
27.17.12 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Джоган 
Ю.М.
27.17.13 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 Метелиці A.B.
27.17.14 Про внесення змін до рішення дев’ятнадцятої сесії восьмого скликання від 29 
жовтня 2021 року № 2317 «Про інвентаризацію земельних ділянок під об’єктами 
комунальної власності для обслуговування місцевих кладовищ»
27.17.15 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Броснан 
Л.А.
27.19.1 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Скічку В.В.



27.21.2 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Барбулу 
Д.А.
27.22.1 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведенні 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Дуднику
0.В.
27.22.2 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведенні 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Шельгорн 
М.С.
27.22.3 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведенні 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Шельгорн 
Є.М.
27.22.4 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведенні 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Пугач Т.В,
27.22.5 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведенні 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Долгушеву 
В.О.
27.22.6 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Донець Н.С
27.22.7 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Куценку 
Р.В.
27.22.8 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Круванд 
Б.О.
27.22.9 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Нікітіній
1.A.
27.22.10 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Цюпко О.В.
27.22.11 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Савельєвій 
К.О.
27.22.12 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Рассказові“ 
М.В. ^
27.22.13 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Безкровній 
Н.О.
28.1 Про надання згоди щодо передачі земельної ділянки 3520585000:02:0000:9001 в 
суборенду СФГ Довженка В.М.
30.1 Про внесення змін до рішення дев’ятнадцятої сесії восьмого скликання 
Олександрівської селищної ради від 01 листопада 2021 року № 2600 «Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства Яровому А.Ф.»
30.2 Про внесення змін в рішення п’ятнадцятої сесії восьмого скликання № 1336 від 30 
липня 2021 року «Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства Тімошкіну Ю.В.»
30.3 Про внесення змін в рішення вісімнадцятої сесії восьмого скликання № 2239 від 04 
жовтня 2021 року «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Ігнатовій Н.Г.»

30.4 Про внесення змін в рішення двадцять першої сесії восьмого скликання № 3098 від 30 
листопада 2021 року «Про надання- дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо



відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Щербині В.І.»

Постійна комісія 
ДІЙШЛА ВИСНОВКУ:

Винести на чергову 25 сесію селищної ради восьмого скликання вище зазначені проекти 
рішень та оприлюднити дані проекти рішень на офіційному сайті Олександрівської селищної 
ради.

Головуючий постійної комісії О.Пісний



йй'й

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

від 12 січня 2021 року

Про надання дозволу на 
розроблення проекту
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність 
для ведення особистого 
селянського господарства 
Демченку Ю.В.

ВИСНОВОК

смт Олександрівка
№2

Розглянувши та обговоривши проект рішення 27.4.1 «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства Демченку Ю.В.», надання дозволу Демченку 
Юрію 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, за рахунок земель комунальної власності, які не 
надані у власність або постійне користування за межами села Іван город Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області та заслухавши старосту села 
Бовтишка Мілютіну Тетяну Іванівну, про зняття даного питання з розгляду, в зв’язку з тим, 
що питання потребує детального вивчення та обстеження земельної ділянки на місцевості

Постійна комісія 
ДІЙШЛА ВИСНОВКУ:

Проект рішення 27.4.1 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства Демченку Ю.В.» зняти з розгляду. л

Головуючий постійної комісії О.Пісний


