
П Р О Т О К О Л  №  14 
засідання постійної комісії селищної ради з питань сільського господарства, 

землекористування, екології та раціонального використання природних ресурсів

від 09 лютого 2022 року смт Олександрівна
П РИСУТНІ:

Склад постійної ком ісії селищ ної ради з питань сільського господарства, землекористування, 
екології та  раціонального використання природних ресурсів - 5 депутатів 

Присутні: 
голова постійної комісії: 
секретар постійної комісії: Бойко Р. М.
члени постійної комісії: П існий О.І., Савченко О.В., Сокол С.М.

ЗАПРОШ ЕНІ:
Безпечний О.І. Олександрівський селищний голова

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

Вітер М.М. Н ачальник відділу земельних ресурсів та 
просторового планування Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області

Самофал А.О., Безпечний С.М. Депутати Олександрівської селищної ради

Старости сіл
Громадяни відносно яких виносяться проекти 
рішень

ПО РЯДОК ДЕННИЙ:

1. Відкриття засідання:

Бойко Роман М иколайович -  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 ком ісії є правомочним; в зв ’язку з відсутністю голови постійної комісії, депутат 
Пісний О.І. запропонував обрати головуючого постійної комісії. Внесена пропозиція депутатом 
Савченком С.В. 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 постійної комісії 
депутата Пісного О.І.
П існий О.І. запропонував розпочати роботу і ознайомив присутніх з порядком денним засідання 
постійної комісії.
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П О РЯДОК ДЕННИЙ:
1. Відкриття засідання.
Пісний Олександр Іванович -  головуючий постійної комісії

Розгляд земельних питань та проектів рішень, які будуть внесені на розгляд двадц: 
сьомої сесії Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської обла 
восьмого скликання.
С Л У Х А Л И :

Перелік земельних питань та проектів рішень, які будуть внесені на розгляд двадці 
сьомої сесії Олександрівської селищної ради восьмого скликання -  Вітра Мико 
Михайловича -  начальника відділу земельних ресурсів та просторового плануван 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

3.1 Про припинення користування земельними ділянками, на території Олександрівської селищної ] 
Кропивницького району Кіровоградської області, у зв’язку з добровільною відмовою, нижчезазначв 
громадянам (відповідно до графічних матеріалів):
Скрипнікову Сергію Володимировичу земельною ділянкою площею 0,2700 га, для ведення особио 
селянського господарства, за адресою: вулиця Шевченка, село Любомирка;
Бойку Якову Григоровичу земельною ділянкою площею 0,3200 га, для ведення особистого селянсь 
господарства, за адресою: вулиця Шевченка, 54, село Любомирка;
Скрипніковій Вікторії Юріївні земельною ділянкою площею 0,3600 га, для ведення особистого селянс^ 
господарства, за адресою: вулиця Шкільна, село Любомирка;
Левицькій Іванні Василівні земельною ділянкою площею 0,4000 га, для ведення особистого селянсь] 
господарства, за адресою: вулиця Богдана Хмельницького, село Вищі Верещаки;
Пересунько Олені Володимирівні земельною ділянкою площею 0,0800 га, для будівництва і обслуговуві 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вулиця Сагайдачн 
селище міського типу Олександрівка;
Візіренко Катерині Іванівні земельною ділянкою площею 0,3800 га, для ведення особистого селянсьі 
господарства, в межах села Бовтишка;
Семиволос Тетяні Андріївні земельною ділянкою площею 0,9400 га для ведення особистого селянсьі 
господарства, за адресою: вулиця Березовського, 50, село Цвітне;
Сіваку Роману Миколайовичу земельною ділянкою площею 0,3500 га для ведення особистого селянсь* 
господарства, за адресою: вулиця Березовського, село Цвітне;
Семиволос Анні Миколаївні земельною ділянкою площею 0,9000 га, для ведення особистого селянсь* 
господарства, за адресою: вулиця Березовського, 51, село Цвітне;
земельною ділянкою площею 0,3500 га, для ведення особистого селянського господарства, за адресою: вуя 
Щаслива, село Красносілка;
Ігнатьеву Миколі Вікторовичу земельною ділянкою площею 0,3000 га, для ведення особистого селянськ 
господарства, за адресою: село Підлісне;
Ігнатьеву Миколі Вікторовичу земельною ділянкою площею 0,3000 га, для ведення особистого селянсь^ 
господарства, за адресою: за адресою: село Підлісне;
Розумковій Інні Петрівні земельною ділянкою площею 0,5000 га, для ведення особистого селянськ 
господарства, за адресою: вулиця Шевченка, 11, село Підлісне;
Магаль Кароліні Степанівні земельною ділянкою площею 0,2500 га, для ведення особистого селянськ 
господарства, за адресою: вулиця Лесі Українки, село Підлісне;
Перун Марії Олександрівні земельною ділянкою площею 0,8500 га, для ведення особистого селянські 
господарства, за адресою: провулок Весняний, 13, та провулок Весняний, 24, село Підлісне;
Крамар Валентині Іванівни земельною ділянкою площею 0,5000 га, для ведення особистого селянськ« 
господарства, за адресою: вулиця Декабристів, село Голикове;
Тимофієнку Олегу Вікторовичу земельною ділянкою площею 0,4300 га, для ведення особистого селянськ» 
господарства, за адресою: вулиця Садова, село Підлісне;
Кравченко Ірині Геннадіївні земельною ділянкою площею 0,8300 га, для ведення особистого селянськ« 
господарства, за адресою: вулиця Виноградна, 58, село Підлісне;
Лєфтору Юрію Станіславовичу земельною ділянкою площею 0,4500 га, для ведення особистого селянське 
господарства, за адресою: вулиця Лісова, село Кримки; |
Кутурлаш Надії Григорівни земельною ділянкою площею 0,2400 га, для ведення особистого селянські 
господарства, в межах села Кримки;
Бугаєнко Людмилі Анатоліївні земельною ділянкою площею 0,3500 га, для ведення особистого селянськ« 
господарства, за адресою: вулиця Лісова, село Кримки;
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Гнатенко Антоніні Леонідівні земельною ділянкою площею 0,6000 га, для ведення особистого селянського 
господарства, за адресою: вулиця В.Котляра, 17, село Триліси.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
3.2 Про надання дозволу громадянину Зел енському Василю Петровичу викупити у власність без проведення 
земельних торгів земельну ділянку сільськогосподарського призначення 3520586500:02:000:9033 площею 
39,5363 га (код КВЦПЗ 01.02 Для ведення фермерського господарства), яка знаходяться в його постійному 
користуванні (державний акт на право постійного користування землею серії Б № 010788 зареєстрованого 1993 
року) та розташована за межами села Нижчі Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області, за ціною яка дорівнює нормативній грошовій оцінці земельної ділянки, а саме:
911924,23 грн. (дев’ятсот одинадцять тисяч дев’ятсот двадцять чотири гривні 23 копійки), з внесенням 
першого внеску в розмірі 50% від нормативної грошової оцінки плати та розстрочкою платежу на 5 (п’ять) 
років, з подальшою сплатою коштів за земельну ділянку щомісячно з моменту нотаріального посвідчення 
договору купівлі-продажу земельної ділянки.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
5.1 Про відмову у затвердженні «Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,9618 га 
Дігтярьову В ’ячеславу Юрійовичу у власність для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗД
- 01.03) за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі за адресою: 
Олександрівська селищна рада, Кропивницький район, Кіровоградська область» з наступних підстав: проект 
землеустрою не відповідає вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно - правових актів, у 
відповідності до частини 8 статті 186 Земельного кодексу України. А саме: згідно пункту 2 розпорядження 
голови Олександрівської РДА Кіровоградської області від 12 жовтня 2011 року № 629-р «Про надання дозволу 
на розробку проектів землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок громадянам», на підставі 
якого було виготовлено проект даний землеустрою щодо відведення земельної ділянки, втратило чинність.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
5.2 Про відмову Шпильовій Ользі Вікторівні, Кулібабі Катерині Вікторівні, Сторчаку Віталію 
Валентиновичу, Павленку Павлу Павловичу, Романчі Тетяні Валентинівні у наданні дозволу на розробку 
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ 01.03), кожному орієнтовними площами 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 - 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 35205282000:02:000:9028 
комунальної власності, яка не надана у власність або постійне користування за межами села Вищі Верещаки 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, з таких підстав: відповідно 
пункту 2 статті 34 Земельного кодексу України, Олександрівська селищна рада на даній земельній ділянці 
ініціює створення громадського пасовища. Земельна ділянка, позначена на графічних матеріалах, 
використовуються громадою села для сінокосіння та випасання худоби, що є необхідним1 для 
функціонування та розвитку тваринництва в приватному секторі.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
5.3 Про відмову Скічку Юрію Леонідовичу у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ
01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земель комунальної власності в межах селища міського типу 
Олександрівка на території Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 
(відповідно до графічних матеріалів), з таких підстав: на підставі Закону України «Про регулювання
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містобудівної діяльності», Генерального плану селища міського типу Олександрівка, пункту 7 ст 
Земельного кодексу України, а саме: невідповідність місця розташування об'єкта до генерального ] 
селища міського типу Олександрівка, частина земельної ділянки належить до підзони земель водного фоі 
тому числі прибережні смуги) Р -  3.1.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
5.4 Відмовити Круть Тамарі Василівні, Лень Ірині Олександрівні, Шольці Олександру Миколайовичу, Ш 
Вікторії Вікторівні, Косенку Валерію Миколайовичу, Козлову Євгену Олександровичу, Вітер 
В ’ячеславівні, Сергієнко Любові Володимирівні, Замашнікову Олександру Володимировичу, Вітру В ’ячеі 
Володимировичу, Заваді Дмитру Володимировичу, Шульзі Сергію Володимировичу, Лисенку Анаї 
Івановичу, Жосан Сергію Миколайовичу, Стадник Лідії Іванівні у наданні дозволу на розробку пре 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господа 
(код КВЦПЗ 01.03), орієнтовними площами 2,0000 га, розташованих за межами села Бірки Олександрів 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, з таких підстав: подані матеріал 
відповідають вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних п 
населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних об грунт; 
використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою . 
впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку, у відповід 
до частини сьомої статті 118 Земельного кодексу України, а саме: рішенням 15 сесії 8 склиі 
Олександрівської селищної ради від 30 липня 2021 року № 1251 на даній земельній ділянці ініціює ство| 
громадського пасовища. Крім того, за результатами розгляду поданих документів встановлено, що зем 
ділянки розташовані в межах прибережної захисної смуги та перетинаються природними водотоками (річ 
струмки), відповідно пункту 4 статті 83 Земельного кодексу України землі водного фонду, не мо 
передаватись у приватну власність.
За-З 
Проти-1 
Утрималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції-
5.5 Про відмову Семенченку Миколі Івановичу у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою і 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код КБ
01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, розташованої за межами селища міського типу Олександ; 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, з таких підстав: пі 
матеріали не відповідають вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових і 
генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і тех 
економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, про 
землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому зага 
порядку, у відповідності до частини сьомої статті 118 Земельного кодексу України, а саме: відповідно пуні 
статті 34 Земельного кодексу України, Олександрівська селищна рада на даній земельній ділянці іні 
створення громадського пасовища.
За-З
Проти-1 
Утрималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції-
5.6 Про відмову Мельнику Вадиму Леонідовичу у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою і 
відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва (код КВЦПЗ 01.05), орієнтов 
площею 0,1100 га, за рахунок земель комунальної власності за адресою: вулиця Іванова, село Біркі 
території Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповід» 
графічних матеріалів), з таких підстав: на підставі Закону України «Про регулювання містобуді 
діяльності», генерального плану села Бірки, пункту 7 ст. 118 Земельного кодексу України, а с 
невідповідність місця розташування об'єкта до генерального плану села Бірки, земельна ділянка належні 
рекреаційної зони активного відпочинку Р -  2.
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-
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ІІропозиції-
5.7 Про відмову Грушовому Олегу Олександровичу у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ
01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земель комунальної власності в межах села Бірки на 
території Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до 
графічних матеріалів), з таких підстав: на підставі Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності», генерального плану села Бірки, пункту 7 ст. 118 Земельного кодексу України, а саме: 
невідповідність місця розташування об'єкта до генерального плану села Бірки, земельна ділянка належить до 
рекреаційної зони озеленених територій загального користування Р -  3.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
5.8 Про відмову Майданиченко Оксані Віталіївні у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ
01.03), за рахунок земель комунальної власності за адресою: вулиця Декабристів, село Голикове на території 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних 
матеріалів), з таких підстав: подані матеріали не відповідають вимогам законів, прийнятих відповідно до них 
нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем 
землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно- 
територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, 
затверджених у встановленому законом порядку, у відповідності до частини сьомої статті 118 Земельного 
кодексу України, а саме: дані про розмір земельної ділянки містять розбіжності, за заявою орієнтовна площа 
земельної ділянки 0,5000 га та площа земельної ділянки, зазначена на графічним матеріалах орієнтовно 0,25000 
га, що унеможливлює об’єктивний розгляд наданої заяви.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
5.9 Про відмову Коваленко Альоні Сергіївні та Павлюковець Оксані Сергіївні у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовними площами по 2,0000 га, за рахунок земель 
комунальної власності за межами села Бовтишка на території Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів), з таких підстав: подані 
матеріали не відповідають вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, 
генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко- 
економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів 
землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом 
порядку, у відповідності до частини сьомої статті 118 Земельного кодексу України, а саме: відповідно пункту 4 
статті 83 Земельного кодексу України землі загального користування населених пунктів, не можуть 
передаватись у приватну власність.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
5.10 Про відмову Задорожній Олександрі Дмитрівні у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ 01.02), 
орієнтовною площею 5,2000 га, за рахунок земель комунальної власності за межами села Бовтишка на 
території Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до 
графічних матеріалів), з таких підстав: подані матеріали не відповідають вимогам законів, прийнятих 
відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної 
документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель 
адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених 
пунктів, затверджених у встановленому законом порядку, у відповідності до частини шостої статті 118 
Земельного кодексу України, а саме: до клопотання не додані документи, що підтверджують досвід роботи у 
сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі (у разі надання 
земельної ділянки для ведення фермерського господарства).
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За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
5.11 Про відмову Ковальчук Наталії Василівні у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою і
відведення земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування житлового буді 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), орієнтовною площею 0,2500 І 
для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 г| 
рахунок земель комунальної власності за адресою: вулиця Перемоги, 110, село Бовтишка на тери) 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графі] 
матеріалів), з таких підстав: подані матеріали не відповідають вимогам законів, прийнятих відповідно дс| 
нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації,) 
землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністратй 
територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пун 
затверджених у встановленому законом порядку, у відповідності до частини шостої статті 118 Земель 
кодексу України, а саме: відсутність затвердженої містобудівної документації, передбаченої пунктом 3 с 
24 Закону України «Про регулювання містобудівної документації», а також неподання заявником докуме| 
які б підвереджували право власності (користування) на нерухоме майно. Крім того, відповідно под 
графічних матеріалів неможливо визначити розмір земельних ділянок та розміщення відповідно цільй 
призначення, що унеможливлює об’єктивний розгляд наданої заяви. І
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
5.12 Про відмову Пономаренко Лідії Миколаївні у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою і 
відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового буді 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код згідно КВЦПЗ 02.01), орієнтовною площею 0. 
га, за адресою: вулиця Партизанська, 43, село Цвітне Олександрівської селищної ради Кропивницького ра 
Кіровоградської області з наступних підстав: подані матеріали не відповідають вимогам законів, приш 
відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобуд 
документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони зе 
адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій насел 
пунктів, затверджених у встановленому законом порядку, у відповідності до частини 7 статті 118 Земель 
кодексу України, а саме, зважаючи на вимоги статті 24 Закону України «Про регулювання містобуд 
документації» у разі відсутності принаймні одного із таких видів містобудівної документації на місце 
рівні - комплексний план, складовою частиною якого є план зонування території; генеральний план насел< 
пункту, складовою якого є план зонування території; детальний план території, передача (надання) земе.і 
ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування фізичним або юриди 
особам для містобудівних потреб забороняється.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
5.13 Про відмову Чубаровій Карині Павлівні у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою і 
відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового буді 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код згідно КВЦПЗ 02.01), орієнтовною площею 0. 
га, за адресою: вулиця Шкільна, 25, село Любомирка Олександрівської селищної ради Кропивницького ра 
Кіровоградської області з наступних підстав: подані матеріали не відповідають вимогам законів, приш 
відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобуд 
документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони зе 
адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій насеї 
пунктів, затверджених у встановленому законом порядку, у відповідності до частини 7 статті 118 Земелі 
кодексу України, а саме, зважаючи на вимоги статті 24 Закону України «Про регулювання містобул 
документації» у разі відсутності принаймні одного із таких видів містобудівної документації на місце 
рівні - комплексний план, складовою частиною якого є план зонування території; генеральний план населі 
пункту, складовою якого є план зонування території; детальний план території, передача (надання) земеї
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ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування фізичним або юридичним 
особам для містобудівних потреб забороняється.
:Зи-4
ІІроти-
Утрималися-
Рекомендації-
ІІропозиції-
5.14 Про відмову Ігнатьєвій Ірині Миколаївні у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ
01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, розташованої за межами села Підлісне Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області, з таких підстав: подані матеріали не відповідають вимогам 
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та 
іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних 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 рішенням сесії від 30 липня 2021 року № 1251, на даній земельній 
ділянці ініціює створення громадського пасовища, разом з тим, земельна ділянка зазначена заявником у 
графічних матеріалах перебуває в різних територіальних зонах.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
5.15 Про відмову Казіміренко Марії Антонівні у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки з кадастровим номером 3520584500:51:029:0017, у власність загальною площею 0,4000 га, 
для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ: 01.03) за межами села Михайлівка 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, з наступних підстав: у 
відповідності до пункту 4 статті 116 Земельного кодексу передача земельних ділянок безоплатно у власність 
громадян у межах норм, визначених цим Кодексом, проводиться один раз по кожному виду використання 
(право власності на земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства громадянкою 
Казіміренко М.А. використано).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
5.16 Про відмову Уманець Галині Олексіївні у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), 
орієнтовною площею 0,8700 га, в тому числі: 0,4000 га розташованої за адресою: вулиця Центральна, село 
Бандурове та 0,4700 га розташованої за адресою: вулиця Ватутіна, 2, село Бандурове 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: заявником не зазначено у власність чи 
користування планується відведення земельних ділянок.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
5.17 Про відмову Зеленько Ганні Юхимівні у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ
01.03), орієнтовною площею 1,9800 га, розташованої за межами села Миколаївка 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 відпов 
до частини сьомої статті 118 Земельного кодексу України, а саме: земельна ділянка, зображена на д 
графічних матеріалах, відноситься до земель природо -  заповідного та іншого природоохор 
призначення, тому відповідно до статті 122 Земельного кодексу України, Олександрівська селищна ра 
розпорядником даної земельної ділянки.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
5.18 Про відмову Козупляці Катерині Олексіївні у наданні дозволу на розробку проекту земдеустрок 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код Р
01.03), орієнтовною площею 1,0000 га, розташованої в межах села Івангород Олександрівської селищж 
Кропивницького району Кіровоградської області, з таких підстав: подані матеріали не відповідають в( 
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пум 
іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використа 
охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядк; 
територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку, у відповідності до чі 
сьомої статті 118 Земельного кодексу України, а саме: а саме: рішенням 14 сесії 8 скликання Олександр; 
селищної ради від 05 липня 2021 року № 2311 на бажану земельну ділянку надано дозвіл на ра 
проектної документації третім особам.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції- При розгляді заяв не надавати заявникам відмови у наданні дозволів на розробку пр 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок посилаючись на те, що на бажані земельні ділянки і 
дозволи на розробку проектної документації третім особам, у відповідності до пункту 7 статті 118 Земе. 
кодексу України, в сам: відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який п 
земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до п овн о ві 
визначених статтею 122 цього Кодексу, розглядає клопотання у місячний строк і дає дозвіл на розро( 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у його на 
Підставою відмови у наданні такого дозволу може бути лише невідповідність місця розташування о 
вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів нас« 
пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрун', 
використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою 
впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку.
5.19 Про відмову Ратушній Оксані Анатоліївні у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код К
01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, розташованої за межами села Стримівка Олександрівської сел 
ради Кропивницького району Кіровоградської області, з таких підстав: подані матеріали не відпові 
вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів насе 
пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґруні; 
використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою 
впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку, у відпові,: 
до частини сьомої статті 118 Земельного кодексу України, а саме: рішенням 21 сесії 8 скли 
Олександрівської селищної ради від 30 листопада 2021 року № 3058 на частину бажаної земельної ді 
надано дозвіл на розробку проектної документації третім особам.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції- При розгляді заяв не надавати заявникам відмови у наданні дозволів на розробку пр» 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок посилаючись на те, що на бажані земельні ділянки н 
дозволи на розробку проектної документації третім особам, у відповідності до пункту 7 статті 118 Земел 
кодексу України, в сам: відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який пі 
земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до п о в н о в і 
визначених статтею 122 цього Кодексу, розглядає клопотання у місячний строк і дає дозвіл на розроЄ 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у його на 
Підставою відмови у наданні такого дозволу може бути лише невідповідність місця розташування о



і

ІДПОВІДІ^

на додЗ 
юхороні 
а  рада і

;трою ц 
сод КВ1
МІЦНОЇ { 

ІТЬ в и м с  
. п у н кт і; 
)и стан н ) 
р я д к у в г  

д о  ч а с і  

а н д р ів о  
іа р о з

су прое 
нки на; 
Земелы 
сий пері 
івноваж 
озробле 
го нада 
іня об?і 

населе 
іґрунтуї 
рою ц

грою и 
од К В і| 
її сели™ 
цповіда 
населе 

ґрунту! 
рою и 
щовідн 
скликг 

юї діля

у прое 
пси над 
$емель| 
ий пер| 
внова 
)зроблі 
о нада 
ня об’і

вимогам законів, приинятих 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.
5.20 Про відмову Вульчин Дем’яну Любомировичу 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 Бовтишка 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 розпорядження голови Олександрівської районної державної 
адміністрації № 197-р від 19 березня 2004 року земельна ділянка перебуває в приватній власності третіх осіб. 
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
5.21 Про відмову Максимченко Олені Костянтинівні у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва (код КВЦПЗ 01.05), 
орієнтовною площею 0,1200 га, розташованої за межами села Бовтишка 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 розпорядження голови Олександрійської 
районної державної адміністрації № 197-р від 19 березня 2004 року земельна ділянка перебуває в приватній 
власності третіх осіб.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
5.22 Про відмову Максимченко Олені Костянтинівні 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 Бовтишка 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 розпорядження голови Олександрівської районної державної 
адміністрації № 197-р від 19 березня 2004 року земельна ділянка перебуває в приватній власності третіх осіб. 
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
5.23 Про відмову Швайці Іллі Олександровичу 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 Бовтишка 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 насёлених 
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: Цивільним кодексом визначено, що особи 
піком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років, мають обмежену цивільну дієздатність, а тому відповідно до
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статті 32 Цивільного кодексу України неповнолітні особи вчиняють правочини за згодою бі 
(усиковлювачів) або піклувальників та органу опіки та піклування відповідно до закону.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
5.24 Про відмову Христенко Раїсі Іванівні у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою ; 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код КЕ
01.03), орієнтовною площею 1,5000 га, розташованої в межах села Миколаївка Олександрівської селищної 
Кропивницького району Кіровоградської області, з таких підстав: подані матеріали не відповідають вим 
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пункт 
іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використане 
охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкуй 
територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку, у відповідності до час1 
сьомої статті 118 Земельного кодексу України, а саме: рішенням 19 сесії 8 скликання Олександрів« 
селищної ради від 01 листопада 2021 року № 2621 на бажану земельну ділянку надано дозвіл на розрі 
проектної документації третім особам.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації- питання 5.24 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеусі 
Христенко Р.І.» за результатами вивчення і розгляду даного питання комісія рекомендує дане питі 
відправити на доопрацювання.
Пропозиції-

і

Заслухали виступ старости сіл Розумівка та Миколаївка Христенка М.В. проте, що Христенко Раї 
Іванівною та іншими громадянами використовуються дана земельна ділянка для городництва. !

Крім того, виступила Скрипніченко Алла та повідомила що земельні ділянки використовуються гру< 
громадян (родичі) для городництва, просить не надавати відмову та розглянути повторно дане питанЦ  
наступному засіданні постійної комісії з послідуючим винесенням на розгляд чергової сесії.
5.25 Про відмову Заславській Альоні Вікторівні у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щ 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код КВІ_
01.03), орієнтовною площею 1,1019 га, розташованої за межами села Красносілка Олександрівської селиіі
ради Кропивницького району Кіровоградської області, з таких підстав: подані матеріали не відповідаї 
вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населе; 
пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтув 
використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою пм 
впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку, у відповідне 
до частини сьомої статті 118 Земельного кодексу України, а саме: рішенням 24 сесії 8 склйкаї
Олександрівської селищної ради від 12 січня 2022 року № 3485 на бажану земельну ділянку надано дозвіл 
розробку проектної документації третім особам.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції- При розгляді заяв не надавати заявникам відмови у наданні дозволів на розробку проек 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок посилаючись на те, що на бажані земельні ділянки нада 
дозволи на розробку проектної документації третім особам, у відповідності до пункту 7 статті 118 Земельне 
кодексу України, в сам: відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який пере; 
земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважеі 
визначених статтею 122 цього Кодексу, розглядає клопотання у місячний строк і дає дозвіл на розроблен 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у його надан 
Підставою відмови у наданні такого дозволу може бути лише невідповідність місця розташування об’єк 
вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населен 
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.
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5.26 Петренко Інні Сергіївні у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовною 
площею 1,9000 га, розташованої за адресою: вулиця Перемоги, село Ставидла 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 № 3106 на частину бажаної земельної ділянки надано дозвіл на 
розробку проектної документації третім особам.
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-
Пропозиції- При розгляді заяв не надавати заявникам відмови у наданні дозволів на розробку проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок посилаючись на те, що на бажані земельні ділянки надано 
дозволи на розробку проектної документації третім особам, у відповідності до пункту 7 статті 118 Земельного 
кодексу України, в сам: відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає 
земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, 

ф  визначених статтею 122 цього Кодексу, розглядає клопотання у місячний строк і дає дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у його наданні. 
Підставою відмови у наданні такого дозволу може бути лише невідповідність місця розташування об’єкта 
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.
5.27 Про відмову Сухенко Ніні Олексіївні та Скрипник Карині Миколаївні у наданні дозволу на розробку 
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовними площами 2,0000 га, розташованих за межами села Триліси 
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- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції-
5.28 Про відмову Опалатенку Олександру Петровичу у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва (код КВЦПЗ 01.07), орієнтовною площею 0,6000 
га, в тому числі: 0,6000 га -  пасовища (код угідь згідно з КВЗУ 002.02 Підгрупа включає сільськогосподарські 
угіддя, які систематично використовуються для, випасання худоби, здійснення заходів щодо охорони 
родючості ґрунтів та заборони інтенсивної сільськогосподарської діяльності при обробітку 
сільськогосподарських угідь пасовища, зокрема, заборона їх розорювання) розташованої в межах села Триліси 
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. Крім того: оскільки городництво передбачає вирощування городніх 
(просапних) культур, овочівництво, що зумовлює ведення інтенсивного сільськогосподарського обробітку, і 
нідповідно суперечить вимогам статті 37 Закону України «Про охорону земель», якою встановлено обмеження 
господарської діяльності та передбачено заходи щодо охорони родючості ґрунтів, зокрема, вирощування
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певних сільськогосподарських культур, застосування окремих технологій їх вирощування або провв 
окремих агротехнічних операцій, неможливості проведення інтенсивного сільськогосподарського обробі 
тому числі: розорювання сіножатей (пасовищ).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
5.29 Про відмову Гупало Ганні Петрівні у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відвел 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 0, 
орієнтовною площею 2,0000 га, розташованої за межами села Триліси Олександрівської селищної 
Кропивницького району Кіровоградської області, з таких підстав: подані матеріали не відповідають виМ 
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пункт! 
іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використані 
охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкуй 
територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку, у відповідності до часі 
сьомої статті 118 Земельного кодексу України, а саме: рішенням 15 сесії 8 скликання Олександрівн 
селищної ради від 30 липня 2021 року № 1605 на бажану земельну ділянку надано дозвіл на розрі 
проектної документації третім особам.
За-4 і
Проти- '
Утрималися- 
Рекомендації-
Пропозиції- При розгляді заяв не надавати заявникам відмови у наданні дозволів на розробку прое 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок посилаючись на те, що на бажані земельні ділянки на; 
дозволи на розробку проектної документації третім особам, у відповідності до пункту 7 статті 118 Земельт 
кодексу України, в сам: відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який пер« 
земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноваж 
визначених статтею 122 цього Кодексу, розглядає клопотання у місячний строк і дає дозвіл на розробле 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у його нада 
Підставою відмови у наданні такого дозволу може бути лише невідповідність місця розташування об’е 
вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населеї 
пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтув 
використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щ< 
впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку.
5.30 Про відмову Деркач Валентині Федорівні у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щод
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код КВЦП
01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, розташованої за межами села Триліси Олександрівської селищнс 
ради Кропивницького району Кіровоградської області, з таких підстав: подані матеріали не відповідаю^ 
вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населени 
пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувані 
використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодс 
впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку, у відповідност 
до частини сьомої статті 118 Земельного кодексу України, а саме: рішенням 19 сесії 8 скликанню
Олександрівської селищної ради від 01 листопада 2021 року № 2597 на бажану земельну ділянку надане 
дозвіл на розробку проектної документації третім особам.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції- При розгляді заяв не надавати заявникам відмови у наданні дозволів на розробку проекті 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок посилаючись на те, що на бажані земельні ділянки надан 
дозволи на розробку проектної документації третім особам, у відповідності до пункту 7 статті 118 Земельног 
кодексу України, в сам: відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який переда 
земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень 
визначених статтею 122 цього Кодексу, розглядає клопотання у місячний строк і дає дозвіл на розробленн 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у його наданні 
Підставою відмови у наданні такого дозволу може бути лише невідповідність місця розташування об’єкт; 
вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населен® 
пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувані
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Никористання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо 
впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку.
,1,11 Про відмову Толкач Галині Василівні у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ЛІлмики з кадастровим номером 3520584500:51:016:0004, у власність загальною площею 0,1238 га, для ведення 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ: 01.03) за адресою: вулиця Шевченка, 15, село Михайлівна 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, з наступних підстав: у 
відповідності до пункту 4 статті 116 Земельного кодексу передача земельних ділянок безоплатно у власність 
громадян у межах норм, визначених цим Кодексом, проводиться один раз по кожному виду використання 
(прано власності на земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства громадянкою Толкач 
І МІ. використано).
Чп-4 
І Іроти- 
Утрималися- 
І'екомендації- 
I Іропозиції-
5.32 Скрипнику Віталію Олександровичу у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
підведення земельної ділянки у власність для рибогосподарських потреб (код КВЦПЗ 10.07), орієнтовною 
площею 1,5000 га, розташованої за межами села Триліси 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: статтями 121, 134 Земельного кодексу України безоплатна передача 
земельної ділянки у власність для рибогосподарських потреб не передбачена.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.1 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Левіцькій Надії Іванівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520588500:51:000:0500), площею 0,7300 га, для ведення особистого 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,7300 га -  рілля, за рахунок земель, 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування 
за адресою: вулиця Березовського, 77, село Цвітне Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
Олександрівська с/р № 2293 від 04.10.2022 р
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.2 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Гретченко Людмилі 
Григорівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:51:000:0230), площею 0,4244 га, для ведення 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,4244 га -  рілля, за рахунок 
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Гагаріна, село Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
Олександрівська с/р № 1187 від 30.062022 р
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.3 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Янку Сергію Володимировичу 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520587000:52:000:0004), площею 1,8500 га, для ведення особистого 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,8500 га -  рілля, за рахунок земель, 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування 
за адресою: село Світова Зірка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.
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Олександрійська с/р № 2632 від 01.11.2022 р
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.4 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Овчаренк; 
Григоровичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520583000:54:001:0012), площею 0,7000 га, длі 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,5209 га -  рілля та
-  багаторічні насадження, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призна 
наданих у власність або постійне користування за адресою: вулиця Зелений Гай, село С 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
Олександрівська с/р № 1232 від 30.06.2022 р
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.5 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Шевчук Лідії Ми 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:51:000:0036), площею 0,1211 га, для ведення осе 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,1211 га -  рілля, за рахунок 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне корис 
за адресою: вулиця Мололіжна, село Веселе Олександрівської селищної ради Кропивницького 
Кіровоградської області.
Веселівська с/р № 360 від 12.16.2022 р
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.6 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Місюріну Івану Василі 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520581500:02:000:5026), площею 1,0000 га, для ведення особ 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,0000 га -  рілля, за рахунок з 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне корисг 
за межами села Букварка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської обла« 
Наказ ГУ 11-2401/14-20-СГ від 18.02.2020 (повторно)
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.7 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Бевзенко Яні Олексащ 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:02:000:9016), площею 0,9064 га, для ведення особиі 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: 0,9064 га -  рілля, за рахунок земель, комуна 
власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне користування за ме:; 
села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
Наказ ГУ 11-12463/14-20-СГ від 09,09.2020 (повторно)
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.8 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Зінченко Людмилі Микола 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520583000:51:000:0167), площею 0,2000 га, для ведення особист 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,2000 га -  рілля, за рахунок зе\й 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користува 
за адресою: вулиця Польова, село Івангород Олександрівської селищної ради Кропивницького рая 
Кіровоградської області.
Олександрівська с/р № 1894 від 27.08.2021р 
За-4
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ІІроти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.9 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Вовк Віктору Васильовичу 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520587000:51:000:0079), площею 1,9314 га, для ведення особистого 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,9314 га -  рілля, за рахунок земель, 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування 
за адресою: село Ставидла Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 
Ставидлянська с/р № 256 від 20.12.2019 р
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.10 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Болтрумович Анні Вікторівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:02:000:5104), площею 2,0000 га, для ведення особистого 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: 2,0000 га -  пасовища, за рахунок земель, 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне 
користування за межами села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
Наказ ГУ 11-7897/14-20-СГ від 15.05.2020 (повторно)
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.11 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Блідар Михайлу Сергійовичу 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520586000:02:000:5298), площею 2,0000 га, для ведення особистого 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: 2,0000 га -  багаторічні насадження, за рахунок 
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне 
користування за межами села Родниківка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
Наказ ГУ 1000-УБД від 13.11.2020 (повторно)
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.12 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Михайловій Ользі 
Михайлівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520581500:02:000:9063), площею 0,8000 га, для ведення 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: 0,8000 га -  рілля, за рахунок земель, 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне 
користування за межами села Букварка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
Наказ ГУ 11-2038/14-20-СГ від 07.02.2020 (повторно)
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.13 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Зеленько Анні Олександрівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:51:000:0228), площею 1,7921 га, для ведення особистого 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: 1,7921 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної 
власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне користування за межами 
села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 
Олександрівська с/р № 2250 від 04.10.2021 р
За-4
Проти-
Утрималися-
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Рекомендації-
Пропозиції-
6.14 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Ковачу Івану Васильа Миі
земельну ділянку (кадастровий номер 3520583000:02:000:0854), площею 1,2000 га, для ведення особи| осо*
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,2000 га -  пасовища, за рахунок зе| 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користув К0Р
за межами села Стримівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської облас К ір
Олександрівська с/р № 2597 від 01.11.2021 р ^
За-4 3‘1*
Проти- " Р
Утрималися- . ^
Рекомендації-
Пропозиції- * Ч
6.15 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Курилику Олекса] б.і
Володимировичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:02:000:5197), площею 1,4000 га, 
ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,4000 га -  рілл 
рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність к*
постійне користування за межами села Польове Олександрівської селищної ради Кропивницького раї Ц
Кіровоградської області. Я
Олександрівська с/р № 3009 від 30.11.2021 р ж ”
За-4 Щ
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції-
6.16 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Лисенко Аліні Федор 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:55:000:0041), площею 2,0000 га, для ведення особис 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 2,0000 га -  землі 
сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами, за рахунок земель, комунал 
власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адрес 
село Польове Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 
Олександрівська с/р № 2590 від 01.11.2021 р 
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції-
6.17 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Юрченко Галині Вікторі 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:51:000:0051), площею 1,5000 га, для ведення о со б и о ^  
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,5000 га -  з е м л і * 1 
сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами, за рахунок земель, комуналь 
власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресі 
село Веселе Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
Олександрівська с/р №  2591 від 01.11.2021 р 
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендацїї- 
Пропозиції-
6.18 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Максюті Тетяні Анатолії 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520586000:51:000:0197), площею 0,4000 га, для ведення особисто 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,4000 га -  рілля, за рахунок земеї 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користуван 
за адресою: вулиця Східна, село Родниківка Олександрівської селищної ради Кропивницького райа 
Кіровоградської області.
Родниківська с/р № 16 від 06.11.2015р 
За-4 
Проти-
Утрималися- і
Рекомендації-



17

і Василь« 
ня особщ 
іхунок ЗЄ| 
користув 

>кої облас

' Олекса 
4000 га, 
га -  рідл 

шасність 
зкого ра| 

♦

41 Федо| 
[ особисі 

землі і 
комунар 
за адреї)

і Вікторі 
особж ^^ 
землі 

омунал^ 
5а адресі

Анатолій 
зсобисто 
ок земеї 
»истувад 
го райої

ІІропозиції-
6.19 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Кузьменко Людмилі 
Миколаївні земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:02:000:0626), площею 2,0000 га, для ведення 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 2,000 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 № 2167 від 30.09.2021 р
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.20 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Мохур Ользі Іванівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:02:000:0625), 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 Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 
Олександрівська с/р № 2169 від 30.09.2021 р
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.21 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Голинському Юрію 
Івановичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:51:000:0229), площею 0,7400 га, для ведення 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: 0,7400 га -  рілля, за рахунок земель, 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне 
користування за межами села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
Олександрівська с/р № 2248 від 04.10.2021 р
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.22 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Балдовській Марині 
Олександрівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:02:000:5114), площею 1,3192 га, для ведення 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,3192 га -  багаторічні 
насадження, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у 
власність або постійне користування за межами села Розумівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
Розумівська с/р № 488 від 13.10.2020 р
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.23 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Бондаренку Олегу
Григоровичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520583000:51:000:0161), площею 0,6136 га, для ведення 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,6136 га -  рілля, за рахунок 
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне 
користування за адресою: провулок Мельника, село Івангород Олександрівської селищної ради
Кропивницького району Кіровоградської області.
Олександрівська с/р № 1886 від 27.08.2021 р
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
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6.24 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Тукало Діані Лео 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520584700:51:000:0206), площею 0,7000 га, для ведення особ 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: 0,7000 га -  рілля, за рахунок земель, комун 
власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне користуваї 
адресою: село Несваткове Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської облі 
Олександрівська с/р № 1931 від 27.08.2021 р
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.25 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Василець Олекс 
Мироновичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520584700:51:000:0208), площею 0,5020 га, для ве 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: 0,5020 га -  рілля, за рахунок зї 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або по< 
користування за адресою: вулиця Чотирнадцята, село Несваткове Олександрівської селищної 
Кропивницького району Кіровоградської області.
Олександрівська с/р № 1934 від 27.08.2021 р
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.26 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Беліку Василю Васильс 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520586000:51:000:0202), площею 0,3720 га, для ведення особш 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: 0,3720 га -  рілля, за рахунок земель, комунаї 
власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне користуванн 
адресою: вулиця Східна, село Родниківка Олександрівської селищної ради Кропивницького ра 
Кіровоградської області.
Олександрівська с/р № 1955 від 27.08.2021 р
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.27 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Вітренку Андрію Юрійов
земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:02:000:9054), площею 0,4198 га, для ведення особист 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: 0,4198 га -  рілля, за рахунок земель, комуналі 
власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне користування за меж 
села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. *
Наказ ГУ 11-6461/14-20-СГ від 17.04.2020 р
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.28 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Гончарю Серг 
Михайловичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:02:000:9028), площею 0,4789 га, для веден 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,4789 га -  рілля, за рахун 
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постій 
користування за межами села Гайове Олександрівської селищної ради Кропивницького райо 
Кіровоградської області.
Наказ ГУ 11-363/14-20-СГ від 11.02.2021 р
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.29 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Головку Миколі Іванови1 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520581500:51:000:0124), площею 0,2668 га, для ведення особистої
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селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,2668 га -  рілля, за рахунок земель, 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування 
ча адресою: село Букварка, вул. Миру, 15 Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
Букварська с/р № 548 від 25.09.2020 р
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендацїї-
Пропозиції-
6.30 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Лозовському Владиславу 
Миколайовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520583000:54:001:9001), площею 0,9929 га, для ведення 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,9929 га -  рілля, за рахунок 
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне 
користування за межами села Стримівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
Наказ ГУ 11-13026/14-20-СГ від 16.09.2020 р
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.31 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Майданик Оксані Миколаївні 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520582000:02:000:9043), площею 1,0157 га, для ведення особистого 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,0157 га -  рілля, за рахунок земель, 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування 
за межами села Вищі Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.
Наказ ГУ 11-9355/14-20-СГ від 02.06.2020 р
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.32 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Антоновій Інні Леонідівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520584500:02:000:5148), площею 0,2000 га, для ведення особистого 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,2000 га -  рілля, за рахунок земель, 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування 
за межами села Михайлівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 
Наказ ГУ 11-13252/14-20-СГ від 18.09.2021 р
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.33 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Саєнко Оксані Миколаївні 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520584500:51:003:0031), 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 Михайлівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 
Наказ ГУ 11-8116/14-19-СГ від 28.11.2019 р
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції-
6.34 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Ткаченку Павлу Павловичу 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520584500:51:003:0035), площею 0,8000 га, для ведення особистого 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,8000 га -  рілля, за рахунок земель,
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комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне корист
за межами села Михайлівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської об
Наказ ГУ 11-4068/14-19-СГ від 08.08.2019 р
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.35 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Зінченку Влади 
Олександровичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520583000:51:000:0168), площею 0,1721га, для ве, 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,1721 га -  рілля, за раз 
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або пос 
користування за адресою: вулиця Польова, село Івангород Олександрівської селищної ради Кропивниц 
району Кіровоградської області.
Олександрівська с/р № 1895 від 27.08.2021 р
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.36 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Погорілому К 
Володимировичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520555100:02:000:0023), площею 1,7700 га, 
ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,7700 
пасовища, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не надані 
власність або постійне користування за адресою: селище міського типу Олександрівка Олександрівс 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
Олександрівська с/р № 2154 від 30.09.2021 р
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.37 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Солод Ользі Василі
земельну ділянку (кадастровий номер 3520581500:02:000:9061), площею 1,5000 га, для ведення особист 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,5000 га -багаторічні насадження 
рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність ; 
постійне користування за межами села Букварка Олександрівської селищної ради Кропивницького рай< 
Кіровоградської області. І
Олександрівська с/р № 2183 від 30.09.2021 р і
За-4 1
Проти- І
Утрималися- І
Рекомендації- І
Пропозиції- І
6.38 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Мироненку Валері
Матвійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520584000:51:000:0042), площею 2,0000 га, для ведені 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 2,0000 га -  рілля, за рахуні 
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постій» 
користування за адресою: вулиця Гоголя, 10, село Красносілля Олександрівської селищної рал 
Кропивницького району Кіровоградської області. І
Олександрівська с/р № 1208 від 30.06.2021 р І
За-4 І
Проти- І
Утрималися- І
Рекомендації-
Пропозиції-
6.39 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Мироненку Руслан] 
Валерійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520584000:51:000:0046), площею 2,0000 га, для веденні 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 2,0000 га -  рілля, за рахуної 
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійні
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користування за адресою: вулиця Партизанська, село Красносілля Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
Олександрівська с/р № 1207 від 30.06.2021 р
За-4
ІІроти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.40 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Бук Катерині Дмитрівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:02:000:5196), площею 0,6300 га, для ведення особистого 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,6300 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 № 1866 від 27.08.2021 р
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.41 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Костенко Ірині 
Володимирівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520587500:02:000:1426), площею 1,4406 га, для ведення 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,4406 га -  рілля, за рахунок 
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне 
користування за межами села Стара Осота Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
Староосотська с/р № 840 від 11.06.2020 р
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.42 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Мойсюк Наталі Федорівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:02:000:5139), площею 2,0000 га, для ведення особистого 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: 2,0000 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної 
власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне користування за межами 
села Веселе Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
Наказ ГУ 11-14344/14-20-СГ від 15.10.2020 р (повторно)
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендацп-
Пропозиції-
6.43 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Коліснику Михайлу 
Семеновичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520583000:51:000:0137), площею 1,4505 га, для ведення 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,4505 га -  рілля, за рахунок 
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне 
користування за адресою: провулок Шкільний І, село Івангород Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
Івангородська с/р № 327 від 18.09.2020 р 
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції-

6.44 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Мишковець Антонімі 
Михайлівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:02:000:5107), площею 1,4332 га, для веденії 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,4332 га -  рілля, за рахунок 
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійні 
користування за межами села Веселе Олександрівської селищної ради Кропивницького район] 
Кіровоградської області.
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Наказ ГУ 11-6280/14-20-СГ від 15.04.2020 р
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.45 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Копину Михайлу Іван< 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520583000:54:000:0032), площею 0,8636 га, для ведення особи 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,8636 га -  рілля, за рахунок зе 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користуї 
за межами села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської облас 
Олександрівська с/р № 2606 від 01.11.2021 р
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.46 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Мойсюку Руслану Ігорьо 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:02:000:5170), площею 1,9750 га, для ведення особис 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: 1,9750 га -  рілля, за рахунок земель, комунад 
власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне користування за мед 
села Веселе Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
Наказ ГУ 11-9246/14-20-СГ від 01.06.2020 р (повторно)
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.47 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Бойчуку Ігорю Романої 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520555100:50:010:0004), площею 2,0000 га, для ведення особис 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 2,0000 га -  рілля, за рахунок зем 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користува 
на території селища міського типу Олександрівна Олександрівської селищної ради Кропивницького рай 
Кіровоградської області.
Наказ ГУ 11-12859/14-20-СГ від 14.09.2020 р (повторно)
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.48 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Сухорученку Володимі 
Олександровичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520581500:02:000:5028), площею 0,5000 га, , 
ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,5000 га -  рілля 
рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність і 
постійне користування за межами села Букварка Олександрівської селищної ради Кропивницького райг 
Кіровоградської області.
Наказ ГУ 11-2281/14-20-СГ від 14.02.2020 р (повторно)
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції- і
6.49 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Дубині Ніні Григорії 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520583000:51:000:0171), площею 0,6193 га, для ведення особисто 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,6193 га -  рілля, за рахунок земе.і 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користуван: 
за адресою: вулиця Польова, село Івангород Олександрівської селищної ради Кропивницького райо; 
Кіровоградської області.
Олександрівська с/р № 1897 від 27.08.2021 р 
За-4
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ІІроги- 
Утрималися- 
І’екомендації- 
I Іропозиції-
6.50 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Шулику Петру Яковичу 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520587500:51:000:0102), площею 0,8074 га, для ведення особистого 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,8074 га -  рілля, за рахунок земель, 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування 
•»а адресою: вулиця Партизанська, село Стара Осота Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
Староосотська с/р № 478 від 21.10.2015 р
За-4
ГІроти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.51 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Заніздрі Оксані Олегівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520587500:02:000:5128), площею 2,0000 га, для ведення особистого 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 2,0000 га -  пасовища, за рахунок земель, 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування 
за межами села Поселянівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 
Олександрівська с/р №  2270 від 04.10.2021 р
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.52 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Петренко Валентині Іванівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520555100:55:000:0001), площею 0,2969 га, для ведення особистого 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,2969 га -  рілля, за рахунок земель, 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування 
за адресою: село Северинівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.
Олександрівська с/р №  917 від 27.12.2013 р
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.53 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Храпійчуку Анатолію 
Андрійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520584700:51:000:0211), площею 0,5000 га, для ведення 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,1242 га -  землі під 
сільськогосподарськими будівлями і дворами та 0,3758 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: село 
Несваткове Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 
Олександрівська с/р № 2615 від 01.11.2021 р
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.54 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Місюріну Василю Івановичу 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520581500:02:000:9058), площею 0,3500 га, для ведення особистого 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,3500 га -  рілля, за рахунок земель, 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування 
за межами села Букварка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
Наказ ГУ 11-2391/14-20-СГ від 17.02.2020 р
За-4
Проти-
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Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.55 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Медведеву Юрію Юрійо 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520581500:53:000:0054), площею 1,9337 га, для ведення особис 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,9337 га -  рілля, за рахунок зеї 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користув 
за адресою: вулиця Шевченка, село Тарасівка Олександрівської селищної ради Кропивницького ра 
Кіровоградської області.
Букварська с/р № 475 від 19.06.2020 р
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендацїї-
Пропозиції-
6.56 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Жаботинському П 
Івановичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520584700:51:000:0212), площею 0,4116 га, для вед 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,4116 га -  рілля, за рах 
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або пост 
користування за адресою: село Несваткове Олександрівської селищної ради Кропивницького ра 
Кіровоградської області.
Несватківська с/р № 266 від 11.09.2020 р
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції-
6.57 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Лушпай Людмилі Я 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520586500:52:000:0060), площею 2,0000 га, для ведення особис 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,0446 га -  рілля та 0,9554 га - сіноз 
за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність 
постійне користування за адресою: село Нижчі Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивниць 
району Кіровоградської області.
Олександрівська с/р № 2629 від 01.11.2021 р
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.58 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Шпильовій 
Олександрівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520586500:52:000:0058), площею 0,8355 га, для вед< 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,8355 га -  сіножат 
рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність 
постійне користування за адресою: село Нижчі Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивниць: 
району Кіровоградської області.
Олександрівська с/р № 2257 від 04.10.2021 р 
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції-

6.59 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Нагірному Богд 
Миколайовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520586500:52:000:0061), площею 2,0000 га, для вед{ 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,5583 га -  рілля та 1,441
- сіножаті, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не надани 
власність або постійне користування за адресою: село Нижчі Верещаки Олександрівської селищної і 
Кропивницького району Кіровоградської області.
Олександрівська с/р № 2630 від 01.11.2021 р
За-4
Проти-
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Рекомендації-
Пропозиції-

6.60 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Калюжному Володимиру 
Миколайовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520586500:02:000:0718), площею 1,9871 га, для ведення 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ — 01.03), в тому числі: площею 1,9871 га — рілля, за рахунок 
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне 
користування за адресою: село Нижчі Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
Олександрівська с/р № 2626 від 01.11.2021 р
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.61 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Маліновській Тетяні 
Василівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520581500:02:000:9043), площею 0,4241 га, для ведення 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,4241 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 11-2403/14-20-СГ від 18.02.2020 р
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.62 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Дьогрику Олександру 
Володимировичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520583500:51:000:0652), площею 1,2466 га, для 
ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,2466 га -  рілля, за 
рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або 
постійне користування за межами села Красносілка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
Олександрівська с/р № 1903 від 27.08.2021 р
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.63 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Кролю Миколі Дмитровичу 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:02:000:5108), площею 1,3193 га, для ведення особистого 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: 1,3193 га -  багаторічні насадження, за рахунок 
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне 
користування за межами села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
Розумівська с/р № 529 від 13.10.2020 р (повторно)
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
ГІропозиції-
6.64 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Шишці Сергію 
Олександровичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:02:000:0664), площею 1,6889 га, для 
ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,6889 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 № 2187 від 30.09.2021 р 
За-4 
11роти-
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Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.65 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Дьогрик Олені Степаг 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520583500:51:000:0002), площею 0,2905 га, для ведення особис1 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,2905 га -  рілля, за рахунок зем 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користуві 
за межами села Красносілка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської обл< 
Олександрівська с/р № 1901 від 27.08.2021 р
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.66 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Чемойдану Се| 
Миколайовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520555100:02:000:0020), площею 2,0000 га, для веде 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 2,0000 га -  пасовищг 
рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність 
постійне користування за межами селища міського типу Олександрівна Олександрівської селищної { 
Кропивницького району Кіровоградської області.
Наказ ГУ 273-УБД від 21.08.2020 р (повторно)
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.67 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Ціперку Віктору Юрійов 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520555100:02:000:0019), площею 2,0000 га, для ведення особист 
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 користува 
за межами селища міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького рай 
Кіровоградської області.
Наказ ГУ 276-УБД від 21.08.2020 р (повторно)
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.68 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Ботвенко Тетяні Михайл 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520587500:52:000:0038), площею 2,0000 га, для ведення особист 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 2,0000 га -  рілля, за рахунок зем< 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користува: 
за адресою: вулиця Підйомна, село Іванівка Олександрівської селищної ради Кропивницького рай 
Кіровоградської області.
Староосотська с/р № 128 від 02.08.2016 р
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.69 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Дробіту Віталію Юрійові 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520586500:51:000:0075), площею 2,0000 га, для ведення особист 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 2,0000 га -  сіножаті, за рахунок зем 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користуваї 
за адресою: село Соснівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 
Соснівська с/р № 430 від 20.10.2020 р (повторно)
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
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у власність Шевченко Катерині 
площею 0,1400 га, для ведення

ІІрожпикії-
(1,70 І Іро затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Войтович Оксані Степанівні 
іемелі.ну ділянку (кадастровий номер 3520586500:51:000:0074), площею 2,0000 га, для ведення особистого 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 2,0000 га -  сіножаті, за рахунок земель 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування 
ш адресою: село Соснівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 
Сосіїіпська с/р № 412 від 20.10.2020 р (повторно)
Чи-4 
ІІроти- 
Утрималися- 
Рекомендацп- 
ІІропозиції-
6.71 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Сергієнку Олександру 
Анатолійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520582500:02:000:5223), площею 1,9337 га, для ведення 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: 1,9337 га -  рілля, за рахунок земель, 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне 
користування за межами села Голикове Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
Наказ ГУ 11-17071/14-20-СГ від 12.12.2020 р (повторно)
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції-
6.72 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно 
Василівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:53:000:0065), 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,1400 га -  рілля, за рахунок 
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Молодіжна, село Гайове Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
Веселівська с/р № 395 від 14.08.2020 р
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.73 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Рудіченку Олегу 
Васильовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:02:000:5181), площею 0,6600 га, для ведення 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,6600 га -  рілля, за рахунок 
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне 
користування за межами села Г айове Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
Наказ ГУ 11-13269/14-20-СГ від 21.09.2020 р
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.74 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Бойченко Ользі Іванівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520581500:52:000:0056), площею 0,8000 га, для ведення особистого 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,8000 га -  рілля, за рахунок земель, 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування 
за адресою: вулиця Світла, 2а, село Роздолля Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
Олександрівська с/р № 5351 від 02.04.2021 р
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
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6.75 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Ламан Ірині Володщ |
земельну ділянку (кадастровий номер 3520586000:02:000:0613), площею 2,0000 га, для ведення особ | 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 2,0000 га -  пасовища, за рахунок з ; 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне корист) | 
за межами села Родниківка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської обі | 
Олександрійська с/р № 2617 від 01.11.2021 р |
За-4 І
Проти- І
Утрималися- і І
Рекомендації- ,
Пропозиції- і
6.76 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Чос Ніні Антонівні зем | 
ділянку (кадастровий номер 3520580300:51:000:0403), площею 0,4955 га, для ведення особистого селянс | 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,4955 га -  рілля, за рахунок земель, комуна | 
власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адр | 
вулиця Миколаївська, 46, село Бірки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровогра; |  
області.
Олександрівська с/р № 2163 від 30.09.2021 р і
За-4

6.77 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Шевченку j
Миколайовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:02:000:5164), площею 0,4800 га, для ве/ | 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,4800 га -  рілля, за рах 
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або пое 
користування за межами села Гайове Олександрівської селищної ради Кропивницького ра 
Кіровоградської області. ч
Наказ ГУ 11-13261/14-20-СГ від 18.09.2020р і
За-4 j
Проти- і І
Утрималися- І і
Рекомендації- І !
Пропозиції- І і

6.78 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Редьці Василю Логвинош j 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520587500:54:000:0032), площею 0,1885 га, для ведення особисі j 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,1885 га -  рілля, за рахунок земІІ 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користуві 
за адресою: вулиця Молодіжна, 33, село Поселянівка Олександрівської селищної ради Кропивницького раі 
Кіровоградської області.
Олександрівська с/р № 2273 від 04.10.2021 р
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозицїї-
6.79 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Андрющенко Оксані Івані 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:02:000:0629), площею 2,0000 га, для ведення особист 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 2,0000 га -  рілля, за рахунок земе 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користуваї 
за межами села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 
Олександрівська с/р № 2168 від 30.09.2021 р
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.80 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Турті Ігорю Михайлови 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:02:000:0630), площею 2,0000 га, для ведення особисто

Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
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віш ісі.кого 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
їй межами села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
Олександрівська с/р № 2622 від 01.11.2021 р
Чп-4
І Іроіи-
Утрималися-
І’екомендації-
I Іропозиції-
6,8! Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Піскарьову Сергію 
Григоровичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520582500:51:001:0011), площею 1,6650 га, для ведення 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,6650 га -  рілля, за рахунок 
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне 
користування за адресою: село Голикове Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
Олександрівська с/р № 3035 від 30.11.2021 р
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.82 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Шабанову Костянтину 
Володимировичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520582500:51:030:0031), площею 0,5740 га, для 
ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,5740 га -  рілля, за 
рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або 
постійне користування за адресою: село Голикове Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
Голиківська с/р № 587 від 04.08.2020р
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.83 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Мішустіній Ірині Ігорівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520583500:02:000:0104), площею 1,8600 га, для ведення особистого 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,2057 га -  рілля та 0,6543 га -  
пасовища, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у 
власність або постійне користування за межами села Красносілка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
Олександрівська с/р № 1900 від 27.08.2021 р
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.84 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Мазуренку Віктору 
Анатолійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520587000:52:000:0006), площею 0,9244 га, для ведення 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,9244 га -  рілля, за рахунок 
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне 
користування за адресою: село Світова Зірка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
Олександрівська с/р № 1568 від 30.07.2021 р
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.85 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Григоренко Любові 
Михайлівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:02:000:5195), площею 0,4000 га, для ведення 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,4000 га -  рілля, за рахунок
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земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або поі 
користування за межами села Гайове Олександрівської селищної ради Кропивницького р 
Кіровоградської області.
Наказ ГУ 11-15956/14-20-СГ від 09.11.2020р
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.86 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Нікорі Наталі Ів; 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:51:000:0233), площею 0,9000 га, для ведення особи 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,9000 га -  рілля, за рахунок зе 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користуї 
за межами села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської облас 
Олександрівська с/р № 2118 від 01.11.2021 р
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.87 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Бодял Наталі Володимк 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520585000:51:000:0562), площею 0,4623 га, для ведення особиі 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,4623 га -  рілля, за рахунок зеї 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користув 
за адресою: вулиця Авдієвського, 123, село Підлісне Олександрівської селищної ради Кропивницького ра 
Кіровоградської області.
Підлісненська с/р № 414 від 21.08.2020р
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.88 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Цишевській О* 
Миколаївні земельну ділянку (кадастровий номер 3520584000:02:000:5132), площею 2,0000 га, для вед< 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 2,0000 га -  пасовищі 
рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність 
постійне користування за межами села Красносілля Олександрівської селищної ради Кропивницького раї 
Кіровоградської області.
Олександрівська с/р № 2613 від 01.11.2021 р
За-4 1
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.89 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Ковалевич Вікт 
Володимирівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520586500:52:000:0062), площею 0,2479 га, для веде 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,2479 га -  рілля, за раху 
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або пості: 
користування за адресою: село Нижчі Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького райї 
Кіровоградської області.
Олександрівська с/р № 2631 від 01.11.2021 р |
За-4 І
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.90 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Іщенко Ната 
Володимирівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520583500:51:000:0103), площею 0,3558 га, для ведек 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,3558 га -  рілля, за рахуй 
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постій
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користування за адресою: вулиця Шкільна, 13, село Красносілка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
Олсксандрівська с/р № 1904від 27.08.2021 р
Чи-4
ІІроти-
Утрималися-
Рекомендації-
I Іропозиції-
6.91 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Крупі Світлані Олександрівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520580500:51:000:0355), площею 2,0000 га, для ведення особистого 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 2,0000 га -  рілля, за рахунок земель, 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування 
■ні адресою: село Бовтишка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 
Олександрівська с/р № 3001 від 30.11.2021 р
За-4 
1 Іроти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
ГІропозиції-
6.92 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Яровому Олександру 
Анатолійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520583000:54:001:0014), площею 0,5341 га, для ведення 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,5341 га -  рілля, за рахунок 
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Зелений Гай, 2, село Стримівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
Олександрівська с/р № 2601 від 01.11.2021 р
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.93 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Уманець Лідії Володимирівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520583500:51:000:0106), площею 0,9682 га, для ведення особистого 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,9682 га -  рілля, за рахунок земель, 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування 
за межами села Красносілка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 
Олександрівська с/р № 1909 від 27.08.2021 р
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.94 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Шпильовому Владиславу 
Вікторовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520586500:52:000:0059), площею 1,4091 га, для ведення 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,4091 га -  сіножаті, за 
рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або 
постійне користування за межами села Красносілка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
Олександрівська с/р № 2300 від 04.10.2021 р
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.95 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Ткаченко Галині Анатоліївні 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520585000:51:000:0563), площею 0,5600 га, для ведення особистого 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,5600 га -  рілля, за рахунок земель, 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування 
в межах села Підлісне Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 
Олександрівська с/р № 1942 від 27.08.2021 р
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За-4
Проти- ]
Утрималися- !
Рекомендації- 1
Пропозиції-
6.96 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Русаченку Ана
Володимировичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520585000:51:000:0557), площею 0,1878 гг І
ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею ( '{
га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не надаї 
власність або постійне користування за адресою: вулиця Авдієвського, 76, село Підлісне Олександрії 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
Підлісненська с/р № 414 від 21.08.2020р
За-4 І
Проти- І
Утрималися- І
Рекомендації- І
Пропозиції- і
6.97 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Волосян Вірі Гаври |
земельну ділянку (кадастровий номер 3520586500:51:002:0004), площею 0,1881 га, для ведення особис |
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,1881 га -  рілля, за рахунок зеї . |
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне кори с т у ж  |
за межами села Соснівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області {
Олександрівська с/р № 3084 від 30.11.2021 р І
За-4
Проти- ■
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції- \
6.98 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Купчинському Ваді іі
Олександровичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:02:000:5131), площею 0,2000 га, !1
ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,2000 га -  ріллі! j
рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність 
постійне користування за межами села Веселе Олександрівської селищної ради Кропивницького райї 
Кіровоградської області. f
Наказ ГУ 11-1361/14-20-СГ від 24.01.2020р (повторно) !
За-4 і j
Проти- І
Утрималися- І :.|

6.99 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Крамар Ніні Василі^
земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:02:000:5151), площею 0,3200 га, для ведення особистої 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,3200 га -  рілля, за рахунок зем е| :
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користувань 
за межами села Веселе Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
Наказ ГУ 11-1327/14-20-СГ від 23.01.2020р (повторно)
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.100 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Балацькому Сергії
Миколайовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520586000:51:000:0195), площею 1,2000 га, для веденні ; 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,2000 га -  рілля, за рахуної | 
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійні |  
користування в межах села Родниківка Олександрівської селищної ради Кропивницького район] | 
Кіровоградської області. І
Олександрівська с/р № 731 від 28.04.2021 р і
За-4 І

Рекомендації-
Пропозиції- ♦

Проти-
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Утрималися- 
І’екомендації- 
I Іропозиції-
6.101 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Тащенко Тамарі Анатоліївні 
іемельну ділянку (кадастровий номер 3520587500:51:000:0101), 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 
•т адресою: вулиця Партизанська, село Стара Осота Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
Олександрівська с/р №  2637 від 01.11.2021 р
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Гіропозиції-
6.102 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 № 432 від 10.04.2015р (повторно)
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.103 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Ламану Сергію 
Анатолійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520586000:02:000:0614), площею 1,0000 га, для ведення 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,0000 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 № 1583 від 30.07.2021 р
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.104 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Грибу Григорію Івановичу 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520583500:51:000:0108), площею 0,6200 га, для ведення особистого 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,6200 га -  рілля, за рахунок земель, 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування 
за адресою: вулиця Шкільна, село Красносілка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
Олександрівська с/р №  1908 від 27.08.2021 р
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.105 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Шевченку Юрію Івановичу 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520583500:51:000:0102), площею 1,3972 га, для ведення особистого 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,3972 га -  рілля, за рахунок земель, 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування 
за адресою: вулиця Синьогубівська, 70, село Красносілка Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
Олександрівська с/р № 1902 від 27.08.2021 р
За-4
Проти-



Утрималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції-
6.106 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Крамару Петру Іваї 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520583500:51:000:0101), площею 1,0000 га, для ведення особі 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,0000 га -  рілля, за рахунок 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне .корист) 
за адресою: вулиця Хліборобів, 5, село Красносілка Олександрівської селищної ради Кропивницького 
Кіровоградської області.
Красносілківська с/р № 523 від 05.11.2020р 
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції-
6.107 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Дяченко Тетяні Михаі 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520580500:51:000:0354), площею 1,6000 га, для ведення особи 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,6000 га -  рілля, за рахунок зе 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користу: 
за адресою: село Бовтишка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської облі 
Олександрівська с/р № 2999 від 30.11,2021 р 
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції-
6.108 безоплатно у власність Криничній Надії Валентинівні земельну ділянку (кадастровий н 
3520580500:02:000:0090), площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦ
01.03), в тому числі: площею 2,0000 га -  пасовища, за рахунок земель, комунальної власі 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за межами 
Бовтишка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
Наказ ГУ 11-12999/14-20-СГ від 16.09.2020р (повторно)
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції-
6.109 безоплатно у власність Кривій Юлії Вадимівні земельну ділянку (кадастровий ноі 
3520587500:02:000:5129), площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВ
01.03), в тому числі: площею 2,0000 га -  пасовища, за рахунок земель, комунальної влас: 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за межами 
Поселянівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 
Олександрівська с/р № 2269 від 04.10.2021 р
За-4 і:
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.110 безоплатно у власність Івченку Павлу Олександровичу земельну ділянку (кадастровий ноЦ 
3520588000:02:000:0328), площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦ Щ
01.03), в тому числі: площею 2,0000 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власноб
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за межами се| 
Триліси Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
Олександрівська с/р № 2640 від 01.11.2021 р
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
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А, 111 безоплатно у власність Івченко Юлії Олександрівні земельну ділянку (кадастровий номер 
5,120588000:02:000:0327), 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 
Три ліси Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
Олександрівська с/р № 2641 від 0.11.2021 р
Чп-4
ІІроти-
Утрималися-
Рекомендації-
ІІропозиції-

6.112 безоплатно у власність Кривій Максиму Володимировичу земельну ділянку (кадастровий номер 
3520587500:02:000:5130), площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -
01.03), в тому числі: площею 2,0000 га -  пасовища, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за межами села 
Поселянівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 
Олександрівська с/р № 2271 від 04.10.2021 р
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.113 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 № 1180 від 30.06.2021 р (повторно)

За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.114 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 ін т и ми 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 № 117 від 30.06.2021р (повторно)
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.115 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Норенко Ніні 
Михайлівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:51:000:0234), площею 2,0000 га, для ведення 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 2,0000 га -  рілля, за 
рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або 
постійне користування в межах села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
Олександрівська с/р № 3549 від 12.0і.2022р
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.116 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Ковачу Василю 
Васильовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520583000:54:000:0031), площею 0,3844 га, для



ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,3844 г а -  ріл) 
за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність а 
постійне користування за адресою: провулок Шкільний, 17, село Стримівка Олександрівської селищі 
ради Кропивницького району Кіровоградської області.
Олександрівська с/р 01.11.2021 № 2607 (повторно)
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
ПропозицІЇ-
6.117 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Ковач Марії Федс 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520583000:54:000:0033), площею 1,4426 га, для ведення особи 
селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,4426 га -  рілля, за рахунок зе: 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користуї 
за адресою: Шкільна, 49 село Стримівка Олександрівської селищної ради Кропивницького рг 
Кіровоградської області.
Олександрівська с/р 01.11.2021 № 2598 (повторно)
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції-
7.1 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Дядюрі Миколі Івано
земельні ділянки, а саме: 1

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присад { 
ділянка) (код КВЦПЗ - 02.01) (кадастровий номер 3520586500:51:000:0101), площею 0,2500 га, в тому ч І 
0,2500 га -  малоповерхова забудова, за рахунок земель комунальної власності не наданих у власність І 
постійне користування за адресою: вулиця Садова, 34, село Соснівка Олександрівської селищної 
Кропивницького району Кіровоградської області;

для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03) (кадастровий ш і 
3520586500:51:000:0102), площею 0,6277 га, в тому числі: 0,6277 га -  рілля, за рахунок зеї { 
сільськогосподарського призначення комунальної власності не наданих у власність або постійне користуві 
за адресою: вулиця Садова, 34, село Соснівка Олександрівської селищної ради Кропивницького раї 
Кіровоградської області. і
Олександрівська с/р № 2264 від 04.10.2021 р |
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції-
7.2 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Ткаченку Макс: І
Володимировичу земельні ділянки, а саме: ■

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присади і
ділянка) (код КВЦПЗ - 02.01) (кадастровий номер 3520581500:51:000:0123), площею 0,2500 га, в тому чи 
0,2500 га -  малоповерхова забудова, за рахунок земель комунальної власності не наданих у власність 
постійне користування за адресою: вулиця Миру, 80-а, село Букварка Олександрівської селищної р( 
Кропивницького району Кіровоградської області;

для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03) (кадастровий но| 
3520581500:51:000:0122), площею 0,2819 га, в тому числі: 0,2819 га — рілля, за рахунок зем| 
сільськогосподарського призначення комунальної власності не наданих у власність або постійне користувач 
за адресою: вулиця Миру, 80-а, село Букварка Олександрівської селищної ради Кропивницького райй 
Кіровоградської області.
Букварська с/р № 467 від 19.06.2020р
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
8.1 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Тітчину Дени 
Вячеславовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520580500:51:000:0351), площею 0,1200 га, д|

і

І
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будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код 
КІЩПЗ -  02.01), в тому числі: 0,1200 га -  землі, зайняті поточним будівництвом та відведені під будівництво 
(будівництво на яких не розпочато) (код КВЗУ 012.00), за рахунок земель, комунальної власності, які не надані 
у власність або постійне користування за адресою: вулиця Лівобережна, село Бовтишка Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
Олександрівська с/р № 2166 від 30.09.2021 р
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Гіропозиції-
8.2 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Бойченко Ользі Іванівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520581500:52:000:0055), площею 0,1300 га, для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ -
02.01), в тому числі: 0,1300 га -  малоповерхова забудова, за рахунок земель, комунальної власності, які не 
надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Світла, 2а, село Роздолля Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
Олександрівська с/р № 535 від 02.04.2021 р
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
8.3 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Третяк Ліні Миколаївні 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520581500:51:000:0125), площею 0,1279 га, для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ -
02.01), в тому числі: 0,1279 га -  малоповерхова забудова, за рахунок земель, комунальної власності, які не 
надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця вул. Молодіжна, 19, село Букварка 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
Олександрівська с/р № 1987 від 27.08.2021 р
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
8.4 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Терновій Ірині Миколаївні 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520586000:51:000:0205), площею 0,2500 га, для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ -
02.01), в тому числі: 0,2500 га -  землі, зайняті поточним будівництвом та відведені під будівництво 
(будівництво на яких не розпочато), за рахунок земель, комунальної власності, які не надані у власність або 
постійне користування за адресою: вулиця вул. Інгульська, 59,
село Родниківка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
Олександрівська с/р № 1959 від 27.08.2021 р
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
9.1 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Беліку Василю Васильовичу 
земельні ділянки, а саме:

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) (код КВЦПЗ - 02.01) (кадастровий номер 3520586000:51:000:0199), площею 0,2500 га, в тому числі: 
0,2500 га -  малоповерхова забудова, за рахунок земель комунальної власності не наданих у власність або 
постійне користування за адресою: вулиця Східна, 24, село Родниківка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області;

для індивідуального садівництва (код КВЦПЗ -  01.05) (кадастровий номер 3520586000:51:000:0201), 
площею 0,1200 га, в тому числі: 0,1200 га -  рілля, за рахунок земель сільськогосподарського призначення 
комунальної власності не наданих у власність або постійне користування за адресою: вулиця Східна, 24, село 
Родниківка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 
Олександрівська с/р № 1956 від 27.08.2021 р
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:)п-4 І
Проти- І
Утрималися- І
Рекомендації- І

Пропозиції- І
10.1 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Тукалу Леоніду Сергію!
земельну ділянку (кадастровий номер 3520584700:51:000:0204), площею 0,1200 га, для індивідуали 
садівництва (код КВЦПЗ -  01.05), в тому числі: площею 0,1200 га -  рілля, за рахунок земель, комунаї 
власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адрві 
вулиця Сімнадцята, село Несваткове Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровограді
області. І
Олександрівська с/р № 1652 від 30.07.2021 р І
За-4 І
Проти- І
Утрималися- І
Рекомендації- І

Пропозиції- І
10.2 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Теличенко Валені
Дмитрівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:51:000:0231), площею 0,1200 га, І
індивідуального садівництва (код КВЦПЗ -  01.05), в тому числі: площею 0,1200 га -  рілля, за рахунок зеш 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне корисіувя 
за межами села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 
Олександрівська с/р № 1962 від 27.08.2021 р І
За-4 І
Проти- І
Утрималися- І
Рекомендації- І

Пропозиції- І
10.3 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Зименко Ользі Наум 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:51:000:0232), площею 0,1200 га, для індивідуальн 
садівництва (код КВЦПЗ -  01.05), в тому числі: площею 0,1200 га -  рілля, за рахунок земель, комуналь 
власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за межі 
села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 
Олександрівська с/р № 1961 від 27.08.2021 р
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції-
10.4 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Зінченко Людмі 
Миколаївні земельну ділянку (кадастровий номер 3520583000:51:000:0166), площею 0,0839 га, я. 
індивідуального садівництва (код КВЦПЗ -  01.05), в тому числі: площею 0,0839 га -  рілля, за рахунок земе; 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користуван 
за адресою: вулиця Шевченка, село Івангород Олександрівської селищної ради Кропивницького райо 
Кіровоградської області.
Олександрівська с/р № 1892 від 27.08.2021 р
За-4 І
Проти- І
Утрималися- |
Рекомендації- і

Пропозиції- !
10.5 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Толкач Галині Василів!
земельну ділянку (кадастровий номер 3520584500:51:014:0006), площею 0,1200 га, для індивідуальної] 
садівництва (код КВЦПЗ -  01.05), в тому числі: площею 0,1200 га -  рілля, за рахунок земель, комунальні 
власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресок) 
вулиця Шевченка, 16, село Михайлівка Олександрівської селищної ради Кропивницького райоЦ 
Кіровоградської області. |
Олександрівська с/р № 1921 від 27.08.2021 р
За-4
Проти-
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Утримшжся-
ЙМомепдиції-

Пропозиції-
10,6 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Третяк Ліні Миколаївні
ІІМельиу ділянку (кадастровий номер 3520581500:02:000:0361), площею 0,1200 га, для індивідуального
Лйдінництва (код КВЦПЗ -  01.05), в тому числі: площею 0,1200 га -  багаторічні насадження, за рахунок земель,
Комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування
їй межами села Букварка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
Олександрійська с/р № 1989 від 27.08.2021 р
1й-4
Проти-
Утрималися-
І'скомендації-

Пропозиції-
11. 1 Про затвердження проекту землеустрою та передачу Баланюк Оксані Федорівні земельну ділянку 
(кндастровий номер 3520587500:02:000:1446) 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.
Олександрійська с/р №  1673 від 30.07.2021 р
За-4
ІІроти-
Утрималися-
Рекомендаци-

Пропозиції-
11.2 Про затвердження проекту землеустрою та передачу Баланюку Анатолію Федоровичу земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520587500:02:000:1453) 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 № 1673 від 30.07.2021 р
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції-
11.3 Про затвердження проекту землеустрою та передачу Торубарі Володимиру Андрійовичу земельну 
ділянку (кадастровий номер 3520555100:50:112:0043) в оренду терміном на 10 (десять) років, площею 0,2000 
га, для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (код КВЦПЗ - 03.15), в тому числі: 
площею 0,2000 га -  землі під соціально -  культурними об’єктами, за рахунок земель, які не надані у власність 
або постійне користування за адресою: вулиця Незалежності України, 1296, селище міського типу 
Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.Встановити 
річний розмір орендної плати на рівні 5 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 
Олександрівська с/р № 1673 від 30.07.2021 р
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції-
11.4 Про затвердження проекту землеустрою та передачу Дубівці Вадиму Юрійовичу земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520580500:02:000:0469) в оренду терміном на 10 (десять) років, площею 0,6000 ґа, 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 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 № 3005 від 30.11.2021 р
За-4
Проти-
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Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції-
11.5 Про затвердження проекту землеустрою та передачу Личаку Олексію Леонідовичу земельну 
(кадастровий номер 3520587500:02:000:1442) в оренду терміном на 10 (десять) років, площею 0,5000 
городництва (код КВЦПЗ -  01.07) в тому числі: 0,5000 га -  рілля, за рахунок земель, сільськогоспода 
призначення, які не надані у власність або постійне користування за межами села Нова Осота Олександр 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. Встановити річний розмір орендної п 
рівні 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
Олександрівська с/р № 1673 від 30.07.2021 р 
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції-
11.6 Про затвердження проекту землеустрою та передачу Личак Тетяні Сергіївні земельну ді 
(кадастровий номер 3520587500:02:000:1462) в оренду терміном на 10 (десять) років, площею 0,5000 г 
городництва (код КВЦПЗ -  01.07) в тому числі: 0,5000 га -  рілля, за рахунок земель, сільськогосподарс 
призначення, які не надані у власність або постійне користування за межами села Нова Осота Олександрі 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. Встановити річний розмір орендної пла 
рівні 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
Олександрівська с/р №  1673 від 30.07.2021 р 
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції-
11.7 Про затвердження проекту землеустрою та передачу Слободяну Юрію Савовичу земельну д іл*
(кадастровий номер 3520581500:02:000:0362) в оренду терміном на 10 (десять) років, площею 2,0000 г а , і |  
сінокосіння і випасання худоби (код КВЦПЗ -  01.08) в тому числі: 2,0000 га -  пасовища, за рахунок зем і 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постіїі 
користування за межами села Букварка Олександрівської селищної ради Кропивницького райі і 
Кіровоградської області. Встановити річний розмір орендної плати на рівні 10 % від нормативі І
грошової оцінки земельної ділянки. 1
Олександрівська с/р № 2589 від 01.11.2021 р |
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції-
11.8 Про затвердження проекту землеустрою та передачу Скрипнику Віталію Олександровичу земель 
ділянку (кадастровий номер 3520587500:52:000:0037) в оренду терміном на 10 (десять) років, площею 0,60 
га, для городництва (код КВЦПЗ -  01.07) в тому числі: 0,6000 га -  рілля, за рахунок земе. 
сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне користування в межах се, 
Іванівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. Встановити річн- 
розмір орендної плати на рівні 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
Олександрівська с/р № 1980 від 27.08.2021 р 
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції-
11.9 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду строком на 25 років ПрА 
«Кіровоградобленерго» земельну ділянку 3520587500:02:000:1450 площею 0,0010 га для розміщення 
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплово 
енергії за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики,оборони та іншого призначення, у 
тому числі 0,0010 га землі, які використовуються для технічної інфраструктури, за адресою: село Стара Осота 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Встановити орендну плату за користування зазначеною в пункті 2 даного рішення земельною ділянкою 
в розмірі:
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5% (п’ять) від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області до моменту введення в дію 
Нормативної грошової оцінки земельної ділянки 3520587500:02:000:1450;

12% (дванадцять) від нормативної грошової оцінки земельної ділянки після введення в дію нормативної 
ерошової оцінки земельної ділянки.
Олсксандрівська с/р № 273 від 12.03.2021 р
Яй-4
І Іроти-
Утрималися-
І’екомендації-

Пропозиції-
11.10 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду терміном на 15 років земельну ділянку
1.120580500:51:000:0353 площею 0,1182 га, з них 0,1182 га: земель, які використовуються для технічної 
Інфраструктури за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення (код КВЦПЗ 13.01.Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій) за адресою: 
Кіровоградська область, Олександрівська селищна рада, село Бовтишка, вулиця Соснова (навпроти 
колишнього господарського двору). Орендну плату за користування земельною ділянкою, зазначену в пункті 2 
дішого рішення встановити в розмірі 10% (десять) від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 
Ііовтиська с/р № 38 від 12 жовтня 2006р
:)п-4 
ІІроти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції-
11.11 Про затвердження проекту землеустрою та передачу Чокалю Володимиру Мироновичу земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520588600:02:000:0299) в оренду терміном на 10 (десять) років, площею 2,0000 га, для 
сінокосіння і випасання худоби (код КВЦПЗ -  01.08) в тому числі: 2,0000 га -  пасовища, за рахунок земель, 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне 
користування за межами села Омельгород Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області. Встановити річний розмір орендної плати на рівні 10 % від нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки.
Олександрівська с/р № 3119 від 30.11.2021 р
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції-
11.12 Про затвердження проекту землеустрою та передачу Федак Людмилі Олександрівні земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520588600:02:000:0295) в оренду терміном на 10 (десять) років, площею 2,0000 га, для 
сінокосіння і випасання худоби (код КВЦПЗ -  01.08) в тому числі: 2,0000 га -  пасовища, за рахунок земель, 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне 
користування за межами села Омельгород Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області. Встановити річний розмір орендної плати на рівні 10 % від нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки.
Олександрівська с/р № 3119 від 30.11.2021 р
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції-
11.13 Про затвердження проекту землеустрою та передачу Гуземі Анні Олександрівні земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520588600:02:000:0296) в оренду терміном на 10 (десять) років, площею 2,0000 га, для 
сінокосіння і випасання худоби (код КВЦПЗ -  01.08) в тому числі: 2,0000 га -  пасовища, за рахунок земель, 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне 
користування за межами села Омельгород Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області. Встановити річний розмір орендної плати на рівні 10 % від нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки.
Олександрівська с/р № 3119 від 30.11.2021 р
За-4
Проти-
Утрималися-
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Рекомендації-
Пропозиції-

11.14 Про затвердження проекту землеустрою та передачу Зілінській Валентині Миколаївні земельну д 
(кадастровий номер 3520588600:02:000:0298) в оренду терміном на 10 (десять) років, площею 2,0000 і 
сінокосіння і випасання худоби (код КВЦПЗ -  01.08) в тому числі: 2,0000 га -  пасовища, за рахунок зі 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або по 
користування за межами села Омельгород Олександрівської селищної ради Кропивницького р 
Кіровоградської області. Встановити річний розмір орендної плати на рівні 10 % від нормативної гро 
оцінки земельної ділянки.
Олександрівська с/р № 3119 від 30.11.2021 р
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації- І

Пропозиції-
11.15 Про затвердження проекту землеустрою та передачу Жданюк Антоніні Іванівні земельну дії 
(кадастровий номер 3520588600:02:000:0293) в оренду терміном на 10 (десять) років, площею 2,0000 га 
сінокосіння і випасання худоби (код КВЦПЗ -  01.08) в тому числі: 2,0000 га -  пасовища, за рахунок зеї 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або пос1 
користування за межами села Омельгород Олександрівської селищної ради Кропивницького ра 
Кіровоградської області. Встановити річний розмір орендної плати на рівні 10 % від нормативної грои 
оцінки земельної ділянки.
Олександрівська с/р № 3119 від 30.11.2021 р
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції- і
11.16 Про затвердження проекту землеустрою та передачу Жданюк Оксані Йосипівні земельну ділі 
(кадастровий номер 3520588600:02:000:0294) в оренду терміном на 10 (десять) років, площею 2,0000 га, 
сінокосіння і випасання худоби (код КВЦПЗ -  01.08) в тому числі: 2,0000 га -  пасовища, за рахунок зем ; 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або пост 
користування за межами села Омельгород Олександрівської селищної ради Кропивницького раі 
Кіровоградської області. Встановити річний розмір орендної плати на рівні 10 % від нормативної гроші ; 
оцінки земельної ділянки.
Олександрівська с/р № 3119 від 30.11.2021 р
За-4 !
Проти-
Утрималися- У
Рекомендації- і

Пропозиції-
11.17 Про затвердження проекту землеустрою та передачу Мамалату Дмитру Вікторовичу земельну діляї { 
(кадастровий номер 3520588600:02:000:0297) в оренду терміном на 10 (десять) років, площею 2,0000 га, і ! 
сінокосіння і випасання худоби (код КВЦПЗ -  01.08) в тому числі: 2,0000 га -  пасовища, за рахунок земе Î 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або пості! 1 
користування за межами села Омельгород Олександрівської селищної ради Кропивницького райо і 
Кіровоградської області. Встановити річний розмір орендної плати на рівні 10 % від нормативної грошо; і 
оцінки земельної ділянки.
Олександрівська с/р № 3119 від 30.11.2021 р 
За-4
Проти- І
Утрималися- І
Рекомендації- і

ПРОПОЗИЦІЇ- І

11.18 Про затвердження проекту землеустрою та передачу Бойку Валерію Валерійовичу земельну ділянш
(кадастровий номер 3520588500:52:000:0008) в оренду терміном на 10 (десять) років, площею 0,6000 га, д в  
городництва (код КВЦПЗ -  01.07) в тому числі: 0,6000 га -  рілля, за рахунок земель, сільськогосподарсько* 
призначення, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Набережна, сели 
Ружичеве Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. Встановиш  
річний розмір орендної плати на рівні 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Н
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Циігііенська с/р № 855 від 08.09.2020 р 
М
Мроти-
Утрималися-
Иекомендації-

Пропозиції-
,19 Про затвердження проекту землеустрою та передачу Бойку Валерію Валерійовичу земельну ділянку 

(кішпстровий номер 3520588500:52:000:0005) в оренду терміном на 10 (десять) років, площею 0,6000 га, для 
городництва (код КВЦПЗ -  01.07) в тому числі: 0,6000 га -  рілля, за рахунок земель, сільськогосподарського 
призначення, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Набережна, село 
І'ужичеве Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. Встановити 
річний розмір орендної плати на рівні 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
Цнітненська с/р № 854 від 08.09.2020 р
Ча-4
ІІроти-
Утрималися-
І’екомендації-

Пропозиції-
11.20 Про затвердження проекту землеустрою та передачу Бойку Валерію Валерійовичу земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520588500:52:000:0006) в оренду терміном на 10 (десять) років, площею 0,6000 га, для 
городництва (код КВЦПЗ -  01.07) в тому числі: 0,6000 га -  рілля, за рахунок земель, сільськогосподарського 
призначення, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Набережна, село 
І’ужичеве Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. Встановити 
річний розмір орендної плати на рівні 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
Цвітненська с/р № 854 від 08.09.2020 р
За-4
ІІроти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції-
11.21 Про затвердження проекту землеустрою та передачу Бойку Валерію Валерійовичу земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520588500:52:000:0007) в оренду терміном на 10 (десять) років, площею 0,1944 га, для 
городництва (код КВЦПЗ -  01.07) в тому числі: 0,1944 га -  рілля, за рахунок земель, сільськогосподарського 
призначення, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Набережна, село 
Ружичеве Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. Встановити 
річний розмір орендної плати на рівні 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
Цвітненська с/р № 855 від 08.09.2020 р
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції-
11.22 Про затвердження проекту землеустрою та передачу Лук’яненку Івану Михайловичу земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520583500:52:000:0040) в оренду терміном на 10 (десять) років, площею 0,5000 га, для 
сінокосіння і випасання худоби (код КВЦПЗ -  01.08) в тому числі: 0,5000 га -  пасовища, за рахунок земель, 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Шкільна, село Бандурове Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області. Встановити річний розмір орендної плати на рівні 10 % від нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки.
Олександрівська с/р № 905 від 31.05.2021 р
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції-
11.23 Про затвердження проекту землеустрою та передачу Ковтуну Семену Івановичу земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520587500:02:000:1439) 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
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селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. Встановити річний розмір орендної п і 
рівні 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 1
Олександрійська е/р № 1673 від 30.07.2021 р І
За-4 І
Проти- І
Утрималися- І
Рекомендації- І

Пропозиції- І
11.24 Про затвердження проекту землеустрою та передачу Ковтуну Валентину Семеновичу земельну ді
(кадастровий номер 3520587500:02:000:1445) в оренду терміном на 10 (десять) років, площею 0,5000 г|
городництва (код КВЦПЗ -  01.07) в тому числі: 0,5000 га -  рілля, за рахунок земель, сільськогосподар<| 
призначення, які не надані у власність або постійне користування за межами села Нова Осота Олександрії 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. Встановити річний розмір орендної плі 
рівні 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. І
Олександрівська с/р № 1673 від 30.07.2021 р І
За-4 І
Проти- І
Утрималися- І
Рекомендації- І

Пропозиції- І
11.25 Про затвердження проекту землеустрою та передачу Ковтун Валентині Іванівні земельну діл
(кадастровий номер 3520587500:02:000:1443) в оренду терміном на 10 (десять) років, площею 0,5000 гаї
городництва (код КВЦПЗ -  01.07) в тому числі: 0,5000 га -  рілля, за рахунок земель, сільськогосподарсш 
призначення, які не надані у власність або постійне користування за межами села Нова Осота Олександрів! 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. І
Встановити річний розмір орендної плати на рівні 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки 
Олександрівська с/р № 2282 від 04.10.2021 р 1
За-4 І
Проти- І
Утрималися- І
Рекомендації- І

Пропозиції- І
11.26 Мошуренко Ірині Володимирівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520587500:02:000:146Я
оренду терміном на 7 (сім) років, площею 0,5000 га, для городництва (код КВЦПЗ -  01.07) в тому числі: 0,51 
га -  рілля, за рахунок земель, сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або пості! 
користування за межами села Нова Осота Олександрівської селищної ради Кропивницького рай!
Кіровоградської області. І
Встановити річний розмір орендної плати на рівні 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки! 
Олександрівська с/р № 3121 від 30.11.2021 р І
За-4 1
Проти- І
Утрималися- І
Рекомендації- І

Пропозиції- І
11.27 Мошуренку Андрію Михайловичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520587500:02:000:14671
оренду терміном на 7 (сім) років, площею 0,5000 га, для городництва (код КВЦПЗ -  01.07) в тому числі: 0,50І 
га -  рілля, за рахунок земель, сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постій! 
користування за межами села Нова Осота Олександрівської селищної ради Кропивницького райої
Кіровоградської області. І
Встановити річний розмір орендної плати на рівні 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. І 
Олександрівська с/р № 3121 від 30.11.2021 р І
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції-
11.28 Мошуренку Андрію Андрійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520587500:02:000:1463)
оренду терміном на 7 (сім) років, площею 0,5000 га, для городництва (код КВЦПЗ -  01.07) в тому числі: 0,500 
га -  рілля, за рахунок земель, сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійн
користування за межами села Нова Осота Олександрівської селищної ради Кропивницького району



Кіромоірндської області. Встановити річний розмір орендної плати на рівні 12 % від нормативної грошової 
ОНІнки земельної ділянки.
Олексиидрівська с/р № 3121 від 30.11.2021 р
І И
Ироти-
Утримнлися-
|**комендації-

Пропозиції-
11,29 Кріпкій Тетяні Борисівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520587500:02:000:1464) в оренду 
К'рміпом на 7 (сім) років, площею 0,5000 га, для городництва (код КВЦПЗ -  01.07) в тому числі: 0,5000 га -  
рішім, ча рахунок земель, сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне 
користування за межами села Нова Осота Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
КІроноградської області. Встановити річний розмір орендної плати на рівні 12 % від нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки.
Олександрівська с/р № 3121 від 30.11.2021 р
Чп-4
ІІроти-
Утрималися-
І’екомендації-

Пропозиції-
13.1 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Шевченку Леоніду 
В о л о д и м и р о в и ч у  земельну ділянку (кадастровий номер 3520555100:50:109:0015), площею 0,0028 га, для 
будівництва індивідуального гаражу (код КВЦПЗ -  02.05), в тому числі: 0,0028 га -  землі, зайняті поточним 
будівництвом та відведені під будівництво (будівництво на яких не розпочато) (код КВЗУ 012.00), за рахунок 
ісмель, комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця 
Гигнріна (біля багатоквартирного будинку 396), селище міського типу Олександрівка Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
Олександрівська с/р №  1666 від 30,07.2021 р 
Чи-4
І ІрО'І'И-
Утрималися-
І’екомендації-

Пропозиції-
13.2 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Славіковському Віталію 
Ніталійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520555100:50:109:0016), площею 0,0100 га, для 
будівництва індивідуального гаражу (код КВЦПЗ -  02.05), в тому числі: 0,0100 га -  малоповерхова забудова, за 
рихунок земель, комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця 
Гагаріна, селище міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
Олександрівська с/р № 2149 від 30.09.2021 р
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозицїї-
15.1 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Навроцькому Миколі 
Максимовичу земельні ділянки, а саме:

для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ 01.03) (кадастровий номер 
3520585000:51:000:0558), площею 1,1500 га, в тому числі: 1,1500 га -  рілля, за рахунок земель комунальної 
власності, не наданих у власність або постійне користування за адресою: вулиця Фонтанна, 2, село Підлісне 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області;

для індивідуального садівництва (код КВЦПЗ -  01.05) (кадастровий номер 3520585000:51:000:0556), 
площею 0,1200 га, в тому числі: 0,1200 га -  рілля, за рахунок земель сільськогосподарського призначення 
комунальної власності, не наданих у власність або постійне користування за адресою: вулиця Фонтанна, 2, 
село Підлісне Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
Підлісненська с/р № 301 від 30.11.2018 р 

За-4 
ІІроти- 
Утрималися- 
Рекомендації-
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1 Іропозиції-
19.1 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Те 
Василю Юрійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520555400:50:030:0009), площею 0,1500 п 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка] 
КВЦГІЗ 02.01), в тому числі: площею 0,1500 га -  малоповерхова забудова, за рахунок земель, комуні 
власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Ринкова, 37, сі 
міського типу Єлизаветградка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоград 
області.
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції-
19.2 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Кри 
Сергію Івановичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520580300:51:000:0394), площею 0,2500 га, 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
КВЦПЗ 02.01), в тому числі: площею 0,2500 га -  малоповерхова забудова, за рахунок земель, комуні 
власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця вул. Мостова, 26а, 
Бірки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції-
19 3 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Георі 
Володимиру Андрійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520580500:51:000:0350), площею 0,097* 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна діляі 
(код КВЦПЗ 02.01), в тому числі: площею 0,0976 га -  малоповерхова забудова, за рахунок земель, комуналі 
власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Лівобережна, 50а, 
Бовтишка 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 Скічко 
Петрівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520555100:50:085:0044), площею 0,1140 га, для будівницті 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.1 
в тому числі: площею 0,1140 га -  малоповерхова забудова, за рахунок земель, комунальної власності, які 
надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Гагаріна, 54, селище міського ті 
Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції-
19.5 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу на правах спільної суміс^
власності Козінцевій Яні Олексіївні та Козінцеву Олексію Олексійовичу земельну ділянку (кадастровий ноЦ 
3520555100:50:016:0047), площею 0,0955 га, для будівництва і обслуговування житлового будині 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ - 02.01), в тому числі: площею 0,0955 га 
малоповерхова забудова, за рахунок земель, комунальної власності, які не надані у власність або постій) 
користування за адресою: вулиця Тясминська, 1, селище міського типу Олександрівка Олександрівсья 
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 Воі 
Валентині Олександрівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520584500:51:021:0011), площею 0,2500
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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 
йлиеності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Зарічна, 141, село 
Михайлівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
Зп-4
Проги-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції-
19.7 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Мізерному 
Піктору Івановичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520586500:51:000:0103), площею 0,2500 га, для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код 
КВЦПЗ 02.01), в тому числі: площею 0,2500 га -  малоповерхова забудова, за рахунок земель, комунальної 
иласності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Павловського, 57, село 
Соснівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
ІІроти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції-
19.8 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Тукалу 
Сергію Анатолійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520584700:51:000:0205), 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 Сімнадцята, 355, село 
Несваткове 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 Смалиусу 
Юрію Полікарповичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520555100:50:118:0008), площею 0,0795 га, для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код 
КВЦПЗ 02.01), в тому числі: площею 0,0795 га -  малоповерхова забудова, за рахунок земель, комунальної 
власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Павловського, 7, селище 
міського типу Олександрівка 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 Мироненку 
Валерію Матвійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520584000:51:000:0041), площею 0,2500 га, для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код 
КВЦПЗ 02.01), в тому числі: площею 0,2500 га -  малоповерхова забудова, за рахунок земель, комунальної 
власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Гоголя, 10, село Красносілля 
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 Цимбал 
Світлані Миколаївні земельну ділянку (кадастровий номер 3520555100:50:025:0021), площею 0,1047 га, для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код 
КВЦПЗ 02.01), в тому числі: площею 0,1047 га -  малоповерхова забудова, за рахунок земель, комунальної 
власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Герцена, 46, селище
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міського типу Олександрівна Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровогр 
області.
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції-
19.12 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Бар} 
Павлу Анатолійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520584700:51:000:0131), площею 0,2500 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянк 
КВЦПЗ 02.01), в тому числі: площею 0,2500 га -  малоповерхова забудова, за рахунок земель, комун 
власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Третя, 156, село Несв 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції-
19.13 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у влаї 
Саблюченку Леоніду Леонідовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520580300:51:000:0402), пл 
0,2500 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (приса, 
ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), в тому числі: площею 0,2500 га -  малоповерхова забудова, за рахунок зе 
комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Комаров 
село Бірки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції-
19.14 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Ка 
Ніні Павлівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520584000:51:000:0047), площею 0,2500 га, 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
КВЦПЗ 02.01), в тому числі: площею 0,2500 га -  малоповерхова забудова, за рахунок земель, комунап 
власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Миру, 25, село Красное 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції-
19.15 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Бое 
Надії Василівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520555400:50:020:0015), площею 0,1500 га, 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (і 
КВЦПЗ 02.01), в тому числі: площею 0,1500 га -  малоповерхова забудова, за рахунок земель, комуналі 
власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Погребняка, 65, сел 
міського типу Єлизаветградка Олександрівської селищної ради Кропивницького району КіровоградсьІ 
області.
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендацїї-

Пропозиції-
19.16 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Сергійч; 
Лідії Михайлівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520584700:51:000:0213), площею 0,2500 га. 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (к< 
КВЦПЗ 02.01), в тому числі: площею 0,2500 га -  малоповерхова забудова, за рахунок земель, комунальні 
власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Перша, 9, село Несваткої 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4 
Проти-
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Утрималися-
І'екомендаціь

Пропозиції-
19.17 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність Гарбар 
Любові Григорівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520583500:51:000:0100), 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 
класності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Дмитра Коломійця, 93, село 
Красносілка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4 
І Іроти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції-
19.18 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу на правах спільної часткової 
власності Куруц Валентині Леонідівні (1/2 ч.) та Ткаченко Аллі Леонідівні (1/2 ч.) земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520583500:51:000:0107), площею 0,1691 га, для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), в тому числі: площею 
0,1691 га -  малоповерхова забудова, за рахунок земель, які не надані у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця Щаслива, 48, село Красносілка 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 Красюк 
Євдокії Олексіївні земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:51:000:0216), 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 Гагаріна, 30, село Розумівка 
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 
Горобченку Івану Валерійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:51:000:0218), 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 Польова, З, 
село Розумівка 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 Мізерній 
Наталії Віталіївні земельну ділянку (кадастровий номер 3520583000:51:000:0172), 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, 89, село 
Івангород Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції-
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20.1 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Тетяні Григорівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520588000:02:000:0233), площею 4,3957 1 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗ -  01.01), в тому числі: 4,3957 г а 
за рахунок земель сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користува 
межами села Антонівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської обласі 
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції-
25.1 Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки зага. 
площею 0,0015 га, що розташована за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Родни 
за межами населених пунктів, що надається в оренду строком на 49 років ПрАТ «Кіровоградобленергс 
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електрич 
теплової енергії (під розміщення трансформаторної підстанції 10/0,4 кВ ТП-390) (код КВЦПЗ -  14.02).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

Депутат Безпечний С.М. зауважив чому Кіровоградобленерго замовили технічну документацію НГІ 
поставив питання: - Хто повинен бути замовником даної документації.
На що було надано відповідь Вітром М.М. що відповідно статті 15 Закону України «Про оцінку зем 
нормативна грошова оцінка земельних ділянок може проводитися також на підставі договору, : 
укладається заінтересованими особами в порядку, встановленому законом. Крім того статтею 24 даного заі 
визначено, що фінансування робіт з оцінки земель та земельних ділянок може проводитися за рахунок кої 
Державного бюджету України, місцевих бюджетів, коштів землевласників і землекористувачів та інп 
джерел, не заборонених законом. І

25.2 Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, плос 
0,3132 га, що перебуває у користуванні Кіровоградського обласного краєзнавчого музею для іншого історі 
культурного призначення на території Олександрівської селищної територіальної громади Кропивниць» 
району Кіровоградської області (за межами населених пунктів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції-
25.3 Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, площі 
0,4496 га, що перебуває у користуванні Кіровоградського обласного краєзнавчого музею для іншого історш 
культурного призначення на території Олександрівської селищної територіальної громади Кропивницько 
району Кіровоградської області (за межами населених пунктів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції-
26.1 Про надання дозволу СТОВ «Агрофірма Ясенівська» на виготовлення технічної документації 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості 
невитребуваних часток (паїв) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗ 01.01) 
оренду на строк до дня державної реєстрації права власності власниками чи спадкоємцями земельних часто 
(паїв) на зазначені земельні ділянки, але не більше ніж до 01.01.2025 року, орієнтовною площею -  32,0400 га, 
тому числі: ріллі -  32,0400 га, за рахунок земель сільськогосподарського призначення (відповідно схеми поділ 
земель колективної власності колишнього КСП ім. Кірова) за межами села Нова Осота Олександрівськс 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області:
- земельна ділянка № 0003 орієнтовною площею 3,03;
- земельна ділянка № 0123 орієнтовною площею 2,47 га;
- земельна ділянка № 0154 орієнтовною площею 3,71 га;
- земельна ділянка №  0217 орієнтовною площею 3,50 га;
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,1 ЦМвлі.па ділянка № 0219 орієнтовною площею 3,88 га;
• MMWimiu ділянка № 0221 орієнтовною площею 4,04 га; 
і WMeJii.ua ділянка № 0222 орієнтовною площею 3,96 га; 
і ііМелі.на ділянка № 0223 орієнтовною площею 3,92 га; 
і івмелі.ма ділянка № 0237 орієнтовною площею 3,53 га.

ї м  :
Ироти-
Утрималися-
І'екомендації-

Пропозиції-
27.1. 1 Про надання дозволу Погорілій Марії Григорівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
іемолі.ної ділянки в оренду для городництва (код згідно КВЦПЗ 01.07), орієнтовною площею 0,1500 га, за 
рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування в межах селища 
міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області (відповідно до графічних матеріалів).
Чи-4
ІІроти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції-
27.1.2 Про надання дозволу Смірновій Ользі Василівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
'іемельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), 
орієнтовною площею 0,0800 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або 
постійне користування за адресою: вулиця Сагайдачного, селище міського типу Олександрівка
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних 
матеріалів).
Ча-4
Ііроти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції-
27.1.3 Про надання дозволу Нелень Оксані Олексіївні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
іемельної ділянки у власність для індивідуального садівництва (код згідно з КВЦПЗ 01.05), орієнтовною 
площею 0,1000 га, за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 3520555100:02:000:9056 комунальної 
пласкості, яка не надана у власність або постійне користування в межах селища міського типу Олександрівка 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних 
матеріалів).
Ча-4 
І Іроти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції-
27.1.4 Про надання дозволу Стояненко Любові Миколаївні на розроблення проекту землеустрою щодо 
підведення земельної ділянки в оренду для городництва (код згідно КВЦПЗ 01.07), орієнтовною площею 
0,6000 га, за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 3520555100:02:000:9056, яка не надана у 
класність або постійне користування в межах селища міського типу Олександрівка Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
Чи-4 
ІІроти- 
Утрималися- 
І'екомендації-

Пропозиції-
27.1.5 Про надання дозволу Смірнову Олександру Володимировичу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,1000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у 
класність або постійне користування в межах селища міського типу Олександрівка Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
Чи-4
ІІроти-
Утрималися-
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І'е к о м е н д й ц ії- І
ІІроікницІЇ- І
27 ,1,Л Про иплііііпн доиюлу Голомозій Ользі Василівні на розроблення проекту землеустрою щодо в ід в і 
'«смольної ділянки у ііласнісп, для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ А 
оріппонноіо площею 0,1200 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власніеі 
постійне користування в межах селища міського типу Олександрівна Олександрівської селищної! 
Кропишшцького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів). І
Зи-4 І
Проти- 1
Утрималися- І
Рекомендації- І

Пропозиції- І
27.1.7 Про надання дозволу Сіряк Тетяні Анатоліївні на розроблення проекту землеустрою щодо відвеї
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 П іді 
включає сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для, випасання худоби, здійся 
заходів щодо охорони родючості ґрунтів та заборони інтенсивної сільськогосподарської діяльності! 
обробітку сільськогосподарських угідь пасовища, зокрема, заборона їх розорювання), за рахунок зеї 
комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за межами селища міського І 
Олександрівна Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відпоя 
до графічних матеріалів). І
За-4 І
Проти- І
Утрималися- І
Рекомендації- І

Пропозиції- І
27.1.8 Про надання дозволу Шольці Валентині Олександрівні на розроблення проекту землеустрою ї ї  
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВІ
01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га - пасовища (код угідь згідно з КВЗУ 00І
Підгрупа включає сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для, випасання худі 
здійснення заходів щодо охорони родючості ґрунтів та заборони інтенсивної сільськогосподарської діяльні 
при обробітку сільськогосподарських угідь пасовища, зокрема, заборона їх розорювання), за рахунок зелі 
комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за межами селища міського ті 
Олександрівна Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповіі 
до графічних матеріалів). І
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції-
27.1.9 Про надання дозволу Королю Руслану Валерійовичу на розроблення проекту землеустрою ще 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦ
01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га - пасовища (код угідь згідно з КВЗУ 002 
Підгрупа включає сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для, випасання худої 
здійснення заходів щодо охорони родючості ґрунтів та заборони інтенсивної сільськогосподарської діяльно 
при обробітку сільськогосподарських угідь пасовища, зокрема, заборона їх розорювання), за рахунок Земе 
комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за межами селища міського ти 
Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповід 
до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.1.10 Про надання дозволу Сімукову Ігорю Володимировичу на розроблення проекту землеустрою щоі 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦГ
01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га - пасовища (код угідь згідно з КВЗУ 002.( 
Підгрупа включає сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для, випасання худоб 
здійснення заходів щодо охорони родючості ґрунтів та заборони інтенсивної сільськогосподарської діяльнос 
при обробітку сільськогосподарських угідь пасовища, зокрема, заборона їх розорювання), за рахунок земел
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Комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за межами селища міського типу 
Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно 
до графічних матеріалів).
Зи-4 
ІІроти- 
Утрималися- 
І’екомендації- 
I Іропозиції-
27.1.11 Про надання дозволу Щелконоговій Ірині Олександрівні на розроблення проекту землеустрою щодо 
підведення 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 (біля багатоквартирного будинку №  90), селища міського 
типу Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградська області 
(відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендацїї-
Пропозицїї-
27.1.12 Про надання дозволу Погорілому Юрію Володимировичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду для городництва (код згідно КВЦПЗ 01.07), орієнтовною площею 
0,4500 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування в 
межах селища міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
Заслухали Погорілого Юрія Володимировича та Погорілу Марію Григорівну про те, що дану земельну ділянку 
вони отримали яка була мало придатною для обробітку. Вони розробили її та привели у належний стан. На 
даний час вона перебуває у мене в обробітку, та прошу комісію вирішити моє питання позитивно.
27.1.13 Про надання дозволу Черкасу Володимиру Гнатовичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ
01.03), орієнтовною площею 0,2000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або 
постійне користування в межах селища міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
Заслухали Черкаса Володимира Гнатовича який зауважив, що земельну ділянку яку він використовував 

раніше наказом ГУ Держгеокадастру у Кіровоградській області було передано третім особам. На даний час 
він залишився без городу та пропонує розділити земельну ділянку, яка складає орієнтовну площу 0,4500 га, яку 
використовує Погорілий Ю.В. на дві частини, а саме: за Погорілим Ю. залишити в користуванні 0,2500 га, а 
йому передати 0,2000 га. Рекомендує врахувати дану пропозицію та прийняти відповідне рішення.
27.1.14 Про надання дозволу Селивон Марії Іванівні 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, в тому числі: 1,0000 га - рілля (код угідь згідно з КВЗУ 001.01), за рахунок 
земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за межами селища міського 
типу Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 
(відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації- І

Пропозиції- І
27.1.15 Про надання дозволу Волошаненко Світлані Павлівні на розроблення проекту землеустрою щодсі 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦІ Гл
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01.03), орієнтовною площею ОД 000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власн 
постійне користування в межах селища міського типу Олександрівна Олександрівської селищн 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4 
ГІроти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції-
27.2.1 Про надання дозволу Криворогу Віталію Миколайовичу на розроблення проекту землеустро 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно
01.03), орієнтовною площею 1,5000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власніс 
постійне користування в межах селища міського типу Єлизаветградка Олександрівської селищної 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції-
27.2.2 Про надання дозволу Кармановій Юлії Сергіївні на розроблення проекту землеустрою щодо відве 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 0 
орієнтовною площею 0,5000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власніст 
постійне користування в межах селища міського типу Єлизаветградка Олександрівської селищної 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції-
27.2.3 Про надання дозволу Філіповій Людмилі Іванівні на розроблення проекту землеустрою щодо відвед 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01 
орієнтовною площею 0,7600 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність 
постійне користування за адресою: вулиця Партизанська, селище міського типу Єлизаветгр 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графіч 
матеріалів).
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції-
27.2.4 Про надання дозволу Криворогу Миколі Миколайовичу на розроблення проекту землеустрою ще 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦ
01.03), орієнтовною площею 1,5000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність а
постійне користування в межах села Плішки Олександрівської селищної ради Кропивницького райої 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів). І

За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції-
27.2.5 Про надання дозволу Кравченку Сергію Миколайовичу на розроблення проекту землеустрою що/ 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦП
01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність аб 
постійне користування за межами села Плішки Олександрівської селищної ради Кропивницького район 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції-
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§7,2.6 Про надання дозволу Бондаренку Сергію Миколайовичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
І* ІІДІїедеиня 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 Плішки Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
Ій-4 
Проти- 
Утрималися- 
І'скомендації- 
ІІронозиції-
27.3.1 Про надання дозволу Бондаренко Анні Анатоліївні на розроблення проекту землеустрою щодо 
МІдиедення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ
01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або 
постійне користування в межах села Бірки Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
Зи-4 
І Іроти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
1 Іропозиції-
27.3.2 Про надання дозволу Брайку Віталію Васильовичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
підведення земельної ділянки в оренду для городництва (код згідно КВЦПЗ 01.07), орієнтовною площею 
0,6000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця Іванова, 39, село Бірки Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції-
27.3.3 Про скасування рішення двадцять першої сесії восьмого скликання Олександрівської селищної ради від 
30 листопада 2021 року № 2983 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Сандуленку Р.Л.», згідно 
поданої заяви.
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-
Пропозиції- питання 27.3.3 «Про скасування рішення двадцять першої сесії восьмого скликання 
Олександрівської селищної ради від 30 листопада 2021 року № 2983 «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства Сандуленку Р.Л.» за результатами вивчення та розгляду даного питання комісія рекомендує 
довести до відома Сандуленка Р.Л. що відповідно ст.58 Конституції України, закони та інші нормативно- 
правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують 
відповідальність особи. Отже, дане питання виключити з переліку.
27.3.4 Про надання дозволу Брайко Катерині Станіславівні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ
01.03), орієнтовною площею 1,5000 га, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, які не надані у 
власність або постійне користування за межами села Бірки Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції-
27.3.5 Про надання дозволу Бондаренко Людмилі 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 сільськогосподарського призначення, які не надані у 
власність або постійне користування за межами села Бірки Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
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За-4 І
Проти- І
Утрималися- І
Рекомендації- І

Пропозиції- 1
27.3.6 Про надання дозволу Брайку Станіславу Васильовичу на розроблення проекту землеустрою! 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КІ
01.03), орієнтовною площею 1,5000 га, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, які не на!
власність або постійне користування за межами села Бірки Олександрівської селищної ради КропивншІ 
району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів). І
За-4 1
Проти- І
Утрималися- І
Рекомендації- І

Пропозиції- І
27.3.7 Про надання дозволу Котенко Людмилі Анатоліївні на розроблення проекту землеустрою І  
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно К І
01.03), орієнтовною площею 1,5000 га, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, які не над
власність або постійне користування за межами села Бірки Олександрівської селищної ради Кропивниці 
району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів). І
За-4 І
Проти- І
Утрималися- І
Рекомендації- І

Пропозиції- І
27.4.1 Про надання дозволу Якименко Нінель Миколаївні на розроблення проекту землеустрою І
відведення земельної ділянки в оренду для городництва (код згідно КВЦПЗ 01.07), орієнтовною пл<| 
0,4000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користувань 
адресою: вулиця Лівобережна, 17, село Бовтишка Олександрівської селищної ради Кропивницького раї 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів). І
За-4 І
Проти- І
Утрималися- І
Рекомендації- І

Пропозиції- І
27.4.2 Про надання дозволу Лисенко Аліні Михайлівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведі
земельної ділянки в оренду для городництва (код згідно КВЦПЗ 01.07), орієнтовною площею 0,5000 г* 
рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за межами І 
Бовтишка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідні 
графічних матеріалів). І
За-4 І
Проти- І
Утрималися- І
Рекомендації-

Пропозиції-
27.4.3 Про надання дозволу Візіренку Сергію Миколайовичу на розроблення проекту землеустрою її 
відведення земельної ділянки в оренду для городництва (код згідно КВЦПЗ 01.07), орієнтовною плої 
0,3800 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користуванн 
межами села Бовтишка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської обл 
(відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції-
27.4.4 Про надання дозволу Задорожному Сергію Петровичу на розроблення проекту землеустрою щ 
відведення земельної ділянки в оренду для городництва (код згідно КВЦПЗ 01.07), орієнтовною плой 
0,6000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користуванш 
межами села Бовтишка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської облі 
(відповідно до графічних матеріалів).
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За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції-
27.4.5 Про надання дозволу Губенку Віталію 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 в межах села Бовтишка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції-
27.4.6 Про надання дозволу Лисенко Наталії Василівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду для городництва (код згідно КВЦПЗ 01.07), орієнтовною площею 0,4000 га, за 
рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування в межах села 
Бовтишка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до 
графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції-
27.5.1 Про надання дозволу Дмитрієву Василю Євгеновичу 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 земель комунальної власності, які не надані у власність або 
постійне користування за адресою: вулиця Світла, село Роздолля Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції-
27.5.2 Про надання дозволу Вознику Андрію Петровичу 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 Роздолля Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 
(відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції-
27.5.3Про надання дозволу Вознику Сергію Петровичу 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 Роздолля Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 
(відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції-
27.6.1 Про надання дозволу Павлюковцю Петру Степановичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва (код згідно з КВЦПЗ 01.05), 
орієнтовною площею 0,1200 га, за рахунок земельної ділянки комунальної власності, яка не надана у власність 
або постійне користування в межах села Гайове Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
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Ча-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції-
27.6.2 Про надання дозволу Коцаревій Юлії Миколаївні на розроблення проекту землеустрою щодо ві 
земельної ділянки в оренду для городництва (код згідно КВЦПЗ 01.07), орієнтовною площею 0,180 
рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за меж 
Гайове Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відпов: 
графічних матеріалів).
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції-
27.6.3 Про надання дозволу Зайцевій Альоні Юріївні на розроблення проекту землеустрою щодо відв 
земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва (код згідно з КВЦПЗ 01.05), орієн 
площею 0,1200 га, за рахунок земельної ділянки комунальної власності, яка не надана у власність або по 
користування за адресою: вулиця Садова, вулиця Веселе Олександрівської селищної ради Кропивни 
району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції-
27.6.4 Про надання дозволу Селивон Наталії Олександрівні на розроблення проекту землеустрою 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВ
01.03), орієнтовною площею 1,8000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власнісг 
постійне користування за межами села Веселе Олександрівської селищної ради Кропивницького р 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції-
27.6.5 Про надання дозволу Хохловій Ганні Андріївні на розроблення проекту землеустрою щодо відведе 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01. 
орієнтовною площею 0,2700 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність 
постійне користування в межах села Веселе Олександрівської селищної ради Кропивницького рай 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції-
27.6.6 Про надання дозволу Антоненку Віктору Володимировичу на розроблення проекту землеустрою що 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦІ
01.03), орієнтовною площею 1,5000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність а 
постійне користування за межами села Гайове Олександрівської селищної ради Кропивницького райо 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції-
27.6.7 Про надання дозволу Горовій Тетяні Володимирівні 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
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обробітку сільськогосподарських угідь пасовища, зокрема, заборона їх розорювання), за рахунок земель 
#Р*УНШіьної власності, які не надані у власність або постійне користування за межами села Гайове 
|  Олвксшідрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних 

КіТеріплів).
І Н
йроти-
У т р и м а л и с я -
Иікомендації-

Пропозиції-
37.6.8 Про надання дозволу Семенченку Миколі Івановичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
ИІдиедення 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, 
чдІМснення 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 Гайове 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних 
митеріалів).
Чи-4
ІІроти-
Утрималися-
І'екомендації-

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

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

Пропозиції-
27.6.11 Про надання дозволу Болотенюку Сергію Васильовичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ
01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, 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 Гайове 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних 
матеріалів).
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За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції-
27.6.12 Про внесення змін до рішення п ’ятнадцятої сесії восьмого скликання Олександрівської сели 
від 30 липня 2021 року №  1251 «Про резервування земельних ділянок та створення громадських па 
сіножатей на території Олександрівської селищної ради», виклавши додаток в новій редакції, 
доповнити пунктами 49, 50, 51, 52 (додається).

Перелік земельних ділянок 
комунальної форми власності, сільськогосподарського призначення, зарезервованих для забезпечення 

жителів територіальної громади в сінокосінні та випасанні худоби та створенні громадських сіножа
пасовищ

9 Н/П Населені пункти Кадастровий номер Площа (гаї

49 ежами села Гайове 3520581700:02:000:0659 4,3782 1

50 ежами села Гайове 3520581700:02:000:0670 2,8797

51 межами селище міського 
ксандрівка

типу кадастрового номера(біля кадастрового 
номера 3520555100:02:000:9041) 70,0000

52 межами селище міського 
ксандрівка

типу кадастрового номера(біля кадастрового 
номера 3520555100:02:000:5003) 15,0000

Ділянка № 51 за межами селища міського типу Олександрівка, орієнтовною площею 70,0000 га ( 
кадастрового номера 3520555100:02:000:9041)

За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції



,1,13 Про надання дозволу Білошапці Катерині Володимирівні на розроблення проекту землеустрою щодо 
ведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 
,03), орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га -  пасовища (код угідь згідно з КВЗУ 002.02 
група включає сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для випасання худоби, 

йснення заходів щодо охорони родючості ґрунтів та заборони інтенсивної сільськогосподарської діяльності 
И обробітку сільськогосподарських угідь пасовища, зокрема, заборона їх розорювання), за рахунок земель 

Івмунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за межами села Гайове 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних 
Матеріалів).
Ии-4
ГІроти-
Утрималися-
Иекомендації-

Пропозиції
27.6.14 Про надання дозволу Корнійчуку Валерію Михайловичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
підведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ
01.03), орієнтовною площею 0,3000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або 
постійне користування за адресою: вулиця Центральна, 20, село Польове Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
Ча-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
27.7.1 Про надання дозволу Сторчаку Віталію Валентиновичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
підведення земельної ділянки в оренду для городництва (код згідно КВЦПЗ 01.07), орієнтовною площею 
0,4000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця Богдана Хмельницького, 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 Скрипнікову Сергію Володимировичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду для городництва (код згідно КВЦПЗ 01.07), орієнтовною площею 
0,2700 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця Лісова, село Любомирка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
27.7.3 Про надання дозволу Скрипнікову Сергію Володимировичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду для городництва (код згідно КВЦПЗ 01.07), орієнтовною площею 
0,3500 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця Лісова, село Любомирка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендацїї-

Пропозиції
27.7.4 Про надання дозволу Скрипнікову Сергію Володимировичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду для городництва (код згідно КВЦПЗ 01.07), орієнтовною площею 
0,4000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця Лісова, село Любомирка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
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Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції
27.7.5 Про надання дозволу Скрипнікову Сергію Володимировичу на розроблення проекту землеус 
відведення земельної ділянки в оренду для городництва (код згідно КВЦПЗ 01.07), орієнтовно:
0,2600 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне корис 
адресою: вулиця Центральна, село Любомирка Олександрівської селищної ради Кропивницько 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції
27.7.6 Про надання дозволу Скрипнікову Сергію Володимировичу на розроблення проекту землеустр 
відведення земельної ділянки в оренду для городництва (код згідно КВЦПЗ 01.07), орієнтовною 
0,4200 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користу 
адресою: вулиця Центральна, село Любомирка Олександрівської селищної ради Кропивницького 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції
27.7.7 Про надання дозволу Дряпаку Юрію Івановичу у на розроблення проекту землеустрою щодо від 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 
орієнтовною площею 1,0400 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власніс 
постійне користування за адресою: вулиця Шевченка, село Любомирка Олександрівської селищної 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції
27.7.8 Про надання дозволу Скрипніковій Вікторії Юріївні на розроблення проекту землеустрою 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВ
01.03), орієнтовною площею 0,4200 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність 
постійне користування за адресою: вулиця Центральна, село Любомирка Олександрівської селищної 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції
27.7.9 Про надання дозволу Скрипнікову Олександру Сергійовичу у на розроблення проекту землеустр 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згі 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,5200 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані 
власність або постійне користування за адресою: вулиця Шевченка, село Любомирка Олександрівсь 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції
27.8.1 Про надання дозволу Довгому Анатолію Васильовичу на розроблення проекту землеустрою щод 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ
01.03), орієнтовною площею 0,7800 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або 
постійне користування за адресою: вулиця Гагаріна, 6, село Голикове Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
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ГІроти-
Угрималися-
Иекомендації-

Пропозиції
27.8.2. Про надання дозволу Кочубей Анастасії Андріївні на розроблення проекту землеустрою щодо 
НІднедення 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 Шевченка, село Кримки Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
Чи-4
ІІроти-
Утрималися-
І’екомендації-

Пропозиції
27.8.3 Про надання дозволу Аполоновій Віті Веніамінівні на розроблення проекту землеустрою щодо 
підведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ
0 1.03), орієнтовною площею 0,9000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або 
постійне користування за адресою: вулиця Богдана Хмельницького, 26, село Кримки Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
Ча-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
27.8.4 Про надання дозволу Бульбак Раїсі Сергіївні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), 
орієнтовною площею 0,2632 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або 
постійне користування в межах села Голикове Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
27.8.5 Про надання дозволу Кутурлашу Петру Дмитровичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ
01.03), орієнтовною площею 1,5000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або 
постійне користування адресою: вулиця Лісова, село Кримки Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
27.8.6 Про надання дозволу Німому Роману Богдановичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ
01.03), орієнтовною площею 1,9100 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або 
постійне користування за межами села Голикове Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

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

Пропозиції
27.8.8 Про надання дозволу Сірому Олександру Сергійовичу на розроблення проекту землеус 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідн
01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у вл~ 
постійне користування за межами села Голикове Олександрівської селищної ради Кропивницько 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції
27.8.9 Про надання дозволу Скрипці Володимиру В ’ячеславовичу на розроблення проекту землеустро 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно
01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власні 
постійне користування за межами села Кримки Олександрівської селищної ради Кропивницького 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції
27.8.10 Про надання дозволу Сердюку Олександру Григоровичу на розроблення проекту землеустрою 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно І
01.03), орієнтовною площею 1,2000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власніс 
постійне користування в межах села Голикове Олександрівської селищної ради Кропивницького р 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції-
Сердюк Олександр Григорович повідомив, що він не одноразово подає заяву про надання дозво. 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особис 
селянського господарства яка розміщена в межах села Голикове, але при розгляду даного питання рішені 
приймалось, в зв’язку з недостатньою кількістю голосів. Та висловим прохання щодо позитивного виріш 
даного питання.
27.9.1 Про надання дозволу Бенедисюку Олександру Анатолійовичу на розроблення проекту землеус 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згі, 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,8000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надан 
власність або постійне користування за межами села Івангород Олександрівської селищної р 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції
27.9.2 Про надання дозволу Мізерній Світлані Станіславівні на розроблення проекту землеустрою що 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦП
01.03), орієнтовною площею 0,2100 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність аб 
постійне користування за адресою: вулиця Шевченка, село Івангород Олександрівської селищної рад 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
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І?,9.3 Про надання дозволу Мізерній Наталії Віталіївні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
(імельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), 
Орієнтовною площею 0,2500 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або 
Постійне користування за адресою: вулиця Шевченка, село Івангород Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За>4
Ироти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
27.9.4 Про надання дозволу Мізерній Наталії Віталіївні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
іемельної ділянки у власність для індивідуального садівництва (код згідно з КВЦПЗ 01.05), орієнтовною 
площею 0,1200 га, за рахунок земельної комунальної власності, яка не надана у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Шевченка, село Івангород Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
27.9.5 Про надання дозволу Курченко Олені Станіславівні на розроблення проекту землеустрою щодо 
підведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ
01.03), орієнтовною площею 0,2500 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або 
постійне користування за адресою: провулок Садовий, село Івангород Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
27.9.6 Про надання дозволу Коломійцю Роману Сергійовичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва (код згідно з КВЦПЗ 01.05), 
орієнтовною площею 0,1200 га, за рахунок земельної комунальної власності, яка не надана у власність або 
постійне користування за адресою: вулиця Польова, село Івангород Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
27.9.7 Про надання дозволу Коломійцю Сергію Васильовичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва (код згідно з КВЦПЗ 01.05), 
орієнтовною площею 0,1200 га, за рахунок земельної комунальної власності, яка не надана у власність або 
постійне користування за адресою: вулиця Польова, село Івангород Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
27.9.8 Про надання дозволу Коломієць Ганні Михайлівни на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва (код згідно з КВЦПЗ 01.05), 
орієнтовною площею 0,1200 га, за рахунок земельної комунальної власності, яка не надана у власність або 
постійне користування за адресою: вулиця Польова, село Івангород Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
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27.9.9 Про надання дозволу Кузьменко Ірині Валеріївні на розроблення проекту землеустрою щодо в і, 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з КВІ 
орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га -  пасовища (код угідь згідно з КВЗУ 002.02 ] 
включає сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для випасання худоби, зді 
заходів щодо охорони родючості ґрунтів та заборони інтенсивної сільськогосподарської діяльн<| 
обробітку сільськогосподарських угідь пасовища, зокрема, заборона їх розорювання), за рахунок 
комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за межами села Ів 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до 
матеріалів).
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції
27.9.10 Про надання дозволу Кузьменку Сергію Володимировичу на розроблення проекту землеустрої 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код зі 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га -  пасовища (код угідь згідно 3|
002.02 Підгрупа включає сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для вил 
худоби, здійснення заходів щодо охорони родючості ґрунтів та заборони інтенсивної сільськогосподаї 
діяльності при обробітку сільськогосподарських угідь пасовища, зокрема, заборона їх розорювані) 
рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за межа 
Івангород Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповів 
графічних матеріалів).
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції
27.9.11 Про надання дозволу Воробйову Сергію Валерійовичу на розроблення проекту землеустрою 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно :
01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власніст 
постійне користування в межах села Стримівка Олександрівської селищної ради Кропивницького ра 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції
27.9.12 Про надання дозволу Зеленко Олені Григорівні на розроблення проекту землеустрою щодо відвед^ 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01 і 
орієнтовною площею 0,3000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність 
постійне користування за адресою: вулиця Залізнична, 12, село Стримівка Олександрівської селищної р | 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції
27.9.13 Про надання дозволу КоржаковІй Наталі Валеріївни на розроблення проекту землеустрою що| 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВІ
01.03), орієнтовною площею 0,3000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність аі 
постійне користування в межах села Стримівка Олександрівської селищної ради Кропивницького райоі| 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції
27.9.14 Про надання дозволу Григоращенко Олександрі Михайлівні на розроблення проекту землеустрою щод(| 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ



01.03), орієнтовною площею 0,3000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або 
Постійне користування в межах села Стримівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
Іи-4
Проти-
Утрималися-
І'екомендації-

Пропозиції
27.9.15 Про надання дозволу Степаненко Ніні Григорівні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ
01.03), орієнтовною площею 0,8400 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або 
постійне користування в межах села Стримівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
ІІроти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
27.9.16 Про надання дозволу Таран Олександрі Василівні 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: провулок Шкільний, село Стримівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
27.9.17 Про надання дозволу Досужому Василю Олександровичу 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 Зелений Гай, 17, село Стримівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
27.9.18 Про скасування рішення вісімнадцятої сесії восьмого скликання Олександрівської селищної ради від 04 
жовтня 2021 року № 2234 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Гутнику О.В.», згідно поданої 
заяви.
За-4
Проти-
Утрималися-

Рекомендації- питання 27.9.18 Про скасування рішення вісімнадцятої сесії восьмого скликання № 2234 
від 04 жовтня 2021 року «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Гутнику О.В.» за 
результатами вивчення та розгляду даного питання комісія рекомендує довести до відома 
Гутнику О.В. що відповідно ст.58 Конституції України, закони та інші нормативно-правові акти 
не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують 
відповідальність особи. Отже, дане питання виключити з переліку.
27.9.19 Про надання дозволу Василенія Лідії Михайлівні на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ
01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, які не надана у 
власність або постійне користування за межами села Івангород Олександрівської селищної рад« 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-4
Проти-
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Утрималися- І
Рекомендації- І

Пропозиції ■
27.9.20 Про надання дозволу Кравчук Оксані Вікторівні на розроблення проекту землеустрою щодо віЩ
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦГЩ 
орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, які не м  
власність або постійне користування за межами села Івангород Олександрівської селищ не 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів). І
За-4 1
Проти- І
Утрималися- ■
Рекомендації- ■

Пропозиції ■
27.9.21 Про надання дозволу Перепаді Валентині Василівні на розроблення проекту зем леустроїв 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно ■
01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, які не н Я
власність або постійне користування за межами села Івангород Олександрівської селищноЩ 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів). ■
За-4 1
Проти- Щ
Утрималися- І
Рекомендації- І

Пропозиції ■
27.10.1 Про надання дозволу Заливі Анатолію Лук’яновичу на розроблення проекту землеустрою І
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КМ
01.03), орієнтовною площею 1,2600 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власніств
постійне користування за адресою: вулиця Шкільна, село Красносілка Олександрівської селищної І  
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів). Щ
За-4 І
Проти- І
Утрималися- І
Рекомендації- І

Пропозиції ■
27.10.2 Про надання дозволу Вариводі Ірині Василівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведЯ
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01,1 
орієнтовною площею 1,7466 га, за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 3520583500:02:000:9Щ 
комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за межами села Красносщ 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічИ 
матеріалів). ■
За-4 ■
Проти- ■
Утрималися- І
Рекомендації- ■

Пропозиції ■
27.11.1 Про надання дозволу Третяку Василю Григоровичу на розроблення технічної документації В
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки водного фонду в натурі (на місцевосте 
яка перебуває у нього в оренді для рибогосподарських потреб (КВЦПЗ -  10.07) (договір оренди від 21.10.20ІЩ
року № 1) орієнтовною площею 41,32 га, що розташована за межами села Красносілля ОлександрівськИ
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. ■
За-4 І
Проти- І
Утрималися- 1
Рекомендації- 1

Пропозиції І
27.11.2 Про надання дозволу Ткаченко Вікторії Анатоліївні на розроблення проекту землеустрою щодо] 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗІ
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 (відповідно до графічних 
матеріалів).
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За-4
ІІроти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції
27.11.3 Про надання дозволу Пітенко Інні 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: 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 (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції-
27.11.4 Про надання дозволу Мазуренку Сергію Вікторовичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ
01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, 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(відповідно до графічних 
матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції-
27.11.5 Про надання дозволу Седлецькому Андрію Олександровичу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 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 (відповідно до графічних 
матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції-
27.11.6 Про надання дозволу Метелиці Ігорю Юрійовичу 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(відповідно до графічних 
матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції-
27.11.7 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 (відповідно до графічних матеріалів). 
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції-
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27.11.8 Про затвердження переліку земельних ділянок комунальної власності, які розташовані на я  
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, право оренди) 
виставляється на земельні торги окремими лотами згідно додатку (додається).

За-4 
Проти- 
Утрималися-
Рекомендації- питання 27.11.8 «Про визначення переліку земельних ділянок комунальної власності, 
оренди яких виставляється на земельні торги» за результатами вивчення і розгляду даного питання ком 
рекомендує дане питання відправити на доопрацювання.
Пропозиції-
27.12.1 Про надання дозволу Ніколаєву Володимиру Миколайовичу на розроблення проекту землеус 
щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва (код згідно КВЦПЗ 01.07), орієнтовною пло 
0,6000 га, за рахунок земельної ділянки комунальної власності, яка не надана у власність або посії 
користування в межах села Григорівка Олександрівської селищної ради Кропивницького ра 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції-
27.12.2 Про надання дозволу Грабовському Олександру Петровичу на розроблення проекту землеустрою; 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВІ
01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність І 
постійне користування в межах села Михайлівка Олександрівської селищної ради Кропивницького рай^ 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції-
27.12.3 Про надання дозволу Ляхову Івану Микитовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведен 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.0| 
орієнтовною площею 0,4100 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність 
постійне користування за адресою: вулиця Зарічна, 44, село Михайлівка Олександрівської селищної ра 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції-
27.12.4 Про надання дозволу Криворог Раїсі Юхимівни на розроблення проекту землеустрою щодо відведенн 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03)]
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орієнтовною площею 0,4400 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або 
постійне користування за адресою: вулиця Центральна, 237, село Михайлівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції-
27.12.5 Про надання дозволу Дорошко Ользі Володимирівні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ
01.03), орієнтовною площею 0,5300 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або 
постійне користування за адресою: вулиця Горького, 103, село Михайлівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції-
27.12.6 Про надання дозволу Пісній Ользі Степанівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), 
орієнтовною площею 0,1600 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або 
постійне користування за адресою: вулиця Горького, 88, село Михайлівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції-
27.12.7 Про надання дозволу Обдулі Олегу Юрійовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), 
орієнтовною площею 0,2800 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або 
постійне користування за адресою: вулиця Горького, 49, село Михайлівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції-
27.12.8 Про надання дозволу Дорошку Руслану Станіславовичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва (код згідно з КВЦПЗ 01.05), 
орієнтовною площею 0,1200 га, за рахунок земельної ділянки комунальної власності, яка не надана у власність 
або постійне користування за адресою: вулиця Центральна, 156, село Михайлівка Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендацїї-

Пропозиції-
27.12.9 Про надання дозволу Дорошку Станіславу Олександровичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва (код згідно з КВЦПЗ 01.05), 
орієнтовною площею 0,1200 га, за рахунок земельної ділянки комунальної власності, яка не надана у власність 
або постійне користування за адресою: вулиця Горького, 98, село Михайлівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

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

Пропозиції-
27.12.11 Про надання дозволу Просинюк Ользі Сергіївні на розроблення проекту землеустрою 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно
01.03), орієнтовною площею 0,2400 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власні 
постійне користування за адресою: вулиця Центральна, 243, село Михайлівна Олександрівської селищн 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції-
27.13.1 Про надання дозволу Бібку Олексію Леонтійовичу на виготовлення технічної документ 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), орієнт 
площею 3,4200 га, в тому числі 3,4200 га - рілля, за рахунок земель сільськогосподарського призна 
(відповідно схеми поділу земель КСП «Іскра» земельна ділянка № 0281), для ведення това 
сільськогосподарського виробництва на земельну частику (пай) (код КВЦПЗ 01.01) за межами села Несва 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, з подальшою переда 
приватну власність.
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції-
27.13.2 Про надання дозволу на проведення експертну грошову оцінку земельної діл 
3520584700:51:000:0053 площею 0,25 га (КВЦПЗ 02.01. Для будівництва та обслуговування житло 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)), що розташована за адресою: ву 
Вісімнадцята, 280, село Несваткове, Олександрівська селищна рада Кропивницького району Кіровограде 
області. Оплату видатків на проведення експертно-грошової оцінки земельної ділянки, вказаної у пун 
цього рішення по вулиці Вісімнадцята, 280 в селі Несваткове провести із сплаченого Самохвалом Анд 
Олександровичем авансового внеску. Встановити Самохвалу Андрію Олександровичу авансовий внесо 
рахунок оплати ціни земельної ділянки вказаної у пункті 1 цього рішення у розмірі 5% (п’ять) її варто 
визначеною за нормативно грошовою оцінкою 
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції-
27.14.1 Про надання дозволу Ігнатьєвій Світлані Іванівні на розроблення проекту землеустрою що 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦ
01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність а 
постійне користування за межами села Підлісне Олександрівської селищної ради Кропивницького райо 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції-
27.14.2 Про надання дозволу Головко Анастасії Іванівни на розроблення проекту землеустрою щод 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦП
01.03), орієнтовною площею 0,3000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність аб 
постійне користування за адресою: вулиця Виноградна, село Підлісне Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
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Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
27.14.3 Про надання дозволу Головку Івану Петровичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), 
орієнтовною площею 0,8000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або 
постійне користування в межах села Підлісне Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозицїї-
27.14.4 Про надання дозволу Довженко Ніні Григорівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), 
орієнтовною площею 0,3000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або 
постійне користування за адресою: вулиця Вишнева, 29, село Підлісне Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції-
27.14.5 Про надання дозволу Дєєвій Анжеліці Муратівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), 
орієнтовною площею 0,7000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або 
постійне користування за адресою: провулок Весняний, 24, село Підлісне Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції-
27.15.1 Про надання дозволу Демченко Людмилі Володимирівні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ
01.03), орієнтовною площею 1,4000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або 
постійне користування в межах села Родниківка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції-
27.15.2 Про надання дозволу Шершень Поліні Сергіївні 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 Родниківка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції-
27.15.3 Про надання дозволу Довгополому Роману Геннадійовичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ
01.03), орієнтовною площею 1,6500 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або 
постійне користування в межах села Родниківка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
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І Іроти- 1
Утрималися- І
Рекомендації- 1

Пропозиції- І
27.15 4 Про надання дозволу Баркару Борису Миколайовичу на розроблення проекту землеустроїв 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно І
01.03), орієнтовною площею 1,5000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власнИ
постійне користування в межах села Родниківка Олександрівської селищної ради Кропивницького І  
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів). 1
За-4 1
Проти- 1
Утрималися- І
Рекомендації- І

Пропозиції- І
27.15.5 Про надання дозволу Мисюкевичу Геннадію Дмитровичу на розроблення проекту землеустрої« 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно Ш
01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власні«
постійне користування в межах села Родниківка Олександрівської селищної ради Кропивницького рі 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів). І
За-4 І
Проти- І
Утрималися- 1
Рекомендації- І

Пропозиції- І
27.15.6 Про надання дозволу Кравців Євгенії Миколаївні на розроблення проекту землеустрою І  
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно Кш
01.03), орієнтовною площею 1,5300 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власністі
постійне користування за межами села Могилів Курінь, Олександрівської селищної ради Кропивниця 
району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів). 1
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції-
27.16.1 Про надання дозволу Ковтун Ніні Іванівні на розроблення проекту землеустрою щодо відвед< 
земельної ділянки в оренду для городництва (код згідно КВЦПЗ 01.07), орієнтовною площею 0,5000 п 
рахунок земельної ділянки комунальної власності, яка не надана у власність або постійне користуваш 
межах села Миколаївка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської обл 
(відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції-
27.16.2 Про надання дозволу Ахмедову Рафіку Наджабовичу на розроблення проекту землеустрою ще 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦ
01.03), орієнтовною площею 1,8345 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність г 
постійне користування за межами села Миколаївка Олександрівської селищної ради Кропивницького райо 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції-
27.16.3 Про надання дозволу Дзюбі Олександру Миколайовичу на розроблення проекту землеустрою що4 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КЕЩІІ
01.03), орієнтовною площею 0,2500 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність аа
постійне користування в межах села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького районі 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів). ]
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ІІроти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції-
27.16.4 Про надання дозволу Зеленько Ганні Миколаївні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,4000 га, за рахунок земель комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне користування в межах села 
Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до 
графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції-
27.16 5 Про надання дозволу Голинській Пелагеї Василівні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ
01.03), орієнтовною площею 0,7000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або 
постійне користування в межах села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

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

Пропозиції-
27.16.7 Про надання дозволу Ковтуну Петру Андрійовичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду для городництва (код згідно КВЦПЗ 01.07), орієнтовною площею 
0,6000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування в 
межах села Миколаївка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 
(відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції-
27.16 8 Про надання дозволу Ставенко Ніні 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 земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування в межах села 
Миколаївка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до 
графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції-
27.16.9 Про надання дозволу Мережко Олені Володимирівні 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 Миколаївка, Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
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За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції-
27.16.10 Про надання дозволу Руденко Анні Михайлівні на розроблення проекту землеустрою щодо ві, 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦП! 
орієнтовною площею 1,0000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власні 
постійне користування за межами села Розумівка, Олександрівської селищної ради Кропивницького 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції-
27.16.11 Про надання дозволу Колісник Олені Валентинівні на розроблення проекту землеустрою 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно ї
01.03), орієнтовною площею 0,4500 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власні« 
постійне користування за межами села Розумівка, Олександрівської селищної ради Кропивницького 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції-
27.16.12 Про надання дозволу Лисенку Едуарду Сергійовичу на розроблення проекту землеустрою 
відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва (код згідно з КВЦПЗ 0 
орієнтовною площею 0,1200 га, за рахунок земельної ділянки комунальної власності, яка не надана у влас 
або постійне користування за межами села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького рі 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції-
27.16.13 Про надання дозволу Лисенко Оксані Іванівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведі 
земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва (код згідно з КВЦПЗ 01.05), орієнто 
площею 0,1200 га, за рахунок земельної ділянки комунальної власності, яка не надана у власність або пос 
користування за межами села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького р 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

27.16.14 Про надання дозволу Турті Михайлу Дмитровичу на розроблення проекту землеустрою 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВІ
01.03), орієнтовною площею 1,6000 га, в тому числі: 1,6000 га -  пасовища (код угідь згідно з КВЗУ 002| 
Підгрупа включає сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для випасання худої 
здійснення заходів щодо охорони родючості ґрунтів та заборони інтенсивної сільськогосподарської діяльно 
при обробітку сільськогосподарських угідь пасовища, зокрема, заборона їх розорювання), за рахунок земель^ 
ділянки з кадастровим номером 3520585500:02:000:9088 комунальної власності, які не надані у власність і 
постійне користування за межами села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького райо( 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції-
27.16.15 Про надання дозволу Жировій Інні Михайлівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведенії 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03І 
орієнтовною площею 1,6000 га, в тому числі: 1,6000 га -  пасовища (код угідь згідно з КВЗУ 002.02 Підгруп 
включає сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для випасання худоби, здійснена 
заходів щодо охорони родючості ґрунтів та заборони інтенсивної сільськогосподарської діяльності пр|
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обробітку сільськогосподарських угідь пасовища, зокрема, заборона їх розорювання), за рахунок земельної 
ділянки з кадастровим номером 3520585500:02:000:9088 комунальної власності, які не надані у власність або 
постійне користування за межами села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції-
27.16.16 Про надання дозволу Турті Надії Володимирівні 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, в тому числі: 1,6000 га -  пасовища (код угідь згідно з КВЗУ 002.02 
Підгрупа включає сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для випасання худоби, 
здійснення заходів щодо охорони родючості ґрунтів та заборони інтенсивної сільськогосподарської діяльності 
при обробітку сільськогосподарських угідь пасовища, зокрема, заборона їх розорювання), за рахунок земельної 
ділянки з кадастровим номером 3520585500:02:000:9088 комунальної власності, які не надані у власність або 
постійне користування за межами села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції-
27.16.17 Про надання дозволу Ходзіцькому Олександру Михайловичу 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, в тому числі: 1,6000 га -  пасовища (код угідь згідно з КВЗУ
002.02 Підгрупа включає сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для випасання 
худоби, здійснення заходів щодо охорони родючості ґрунтів та заборони інтенсивної сільськогосподарської 
діяльності при обробітку сільськогосподарських угідь пасовища, зокрема, заборона їх розорювання), за 
рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 3520585500:02:000:9088 комунальної власності, які не 
надані у власність або постійне користування за межами села Розумівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції-
27.16.18 Про надання дозволу Поліщуку Анатолію Андрійовичу 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 3520585500:02:000:9088 комунальної власності, які не надані у власність або 
постійне користування за межами села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

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



Пропозиції-
27.16.20 Про надання дозволу Мошуренку Ярославу Васильовичу на розроблення проекту землеустр 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно
01.03), орієнтовною площею 0,5062 га, за рахунок земельної ділянки 3520585500:51:000:0129, яка не 
власність або постійне користування за адресою: вулиця Гагаріна, 46, село Розумівка Олексан, 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції-
27.16.21 Про надання дозволу Останньому Богдану Віталійовичу на розроблення проекту землеустрої 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно
01.03), орієнтовною площею 1,5400 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власні 
постійне користування за межами села Розумівка, Олександрівської селищної ради Кропивницького 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

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

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

Пропозиції-
27.17.3 Про надання дозволу Черепінському Віталію Володимировичу на розроблення проекту землеустр 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згід 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га - сіножаті (код угідь згідно 
Класифікацією видів земельних угідь 002.01 підгрупа включає сільськогосподарські угіддя, які систематич 
використовуються для сінокосіння, здійснення заходів щодо охорони родючості ґрунтів та заборо 
інтенсивної сільськогосподарської діяльності при обробітку сільськогосподарських угідь сіножатей, зокре 
неможливості їх розорювання) (наявні обмеження щодо використання земельної ділянки -  код 
водоохоронне обмеження, код 05.01 водоохоронна зона), за рахунок земельної ділянки, яка не надана 
власність або постійне користування в межах села Нижчі Верещаки Олександрівської селищної р 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції-
27.17.4 Про надання дозволу Черепінській Марії Анатоліївні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ
01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або
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постійне користування в межах села Нижчі Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького 
^леустрв^ш району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
Д ЗГІДН0Н  За-4 
ЯКЗ Н е ГІроти- 
лексан д Я |  у трималися.

В |  Рекомендації- 
В £  Пропозиції-
В  Заслухали старосту сіл Соснівка, Нижчі Верещаки Будяк Н.Г., про те, що частину земельної ділянки яка
■  зображена на графічних матеріалах з бажаним місцем розміщення земельної ділянки жителі села
ж  використовують для городництва, з метою недопущення соціальної напруги між жителями старостинського
■  округу пропонує не задовільнять заяву Черепінській М.А. у наданні дозволу.

геустро/А^ 27.18.1 Про надання дозволу Бойко Юлії Петрівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
згідно { Ж  земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03),
' в л а с н і«  орієнтовною площею 0,6000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або
Чького к  постійне користування за адресою: вулиця Перемоги, село Ставидла Олександрівської селищної ради

Ш  Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

І  Проти- 
I  Утрималися- 
I  Рекомендації-
■  Пропозиції-

'строю Ш 27.18.2 Про надання дозволу Петренку Вадиму Анатолійовичу на розроблення проекту землеустрою щодо
"ідно КШ відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ
їласнісш  01.03), орієнтовною площею 1,7000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або
кого р ш  постійне користування за адресою: вулиця Центральна, 2, село Ставидла Олександрівської селищної ради

■ Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

І  Проти-
I  Утрималися- 
I Рекомендації-
I  Пропозиції-

трою л  27.18.3 Про надання дозволу Мостовик Валентині Володимирівні на розроблення проекту землеустрою щодо
ЭД згід/М відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ
Іе наляД 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або
Щної рЛ постійне користування в межах села Хайнівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району

1  Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

І  Проти-
I  Утрималися-
В  Рекомендації-
I  Пропозиції-

-леустрЛ 27.18.4 Про надання дозволу Бабенку Сергію Миколайовичу на розроблення проекту землеустрою щодо
'од згід і відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ
згідної 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або

ематичя постійне користування в межах села Хайнівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району
заборо* Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів),
зокреш  За-4
код Д  Проти-

*адана ■ Утрималися-
юї раМ  Рекомендації-

I  Пропозиції-
I  27.19.1 Про надання дозволу Ковтун Анні Олексіївні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
1  земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03),
І  орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або
І  постійне користування за межами села Поселянівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району
І  Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

} Щодо« За-4
•СВЦПЗІ Протн
уть а б о ї Утрималися-

I  Рекомендації-

I



Пропозиції-
27.19.2 Про надання дозволу Глигалу Миколі Михайловичу на розроблення проекту землеустрою! 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно
01.03), орієнтовною площею 1,1707 га, в тому числі: 1,1707 га - пасовища (код угідь згідно з КВЗУ 
Підгрупа включає сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для, випасання 
здійснення заходів щодо охорони родючості ґрунтів та заборони інтенсивної сільськогосподарської дія, 
при обробітку сільськогосподарських угідь пасовища, зокрема, заборона їх розорювання), за рахунок зе; 
ділянки комунальної власності, за межами села Нова Осота Олександрівської селищної ради Кропивниі 
району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції-
27.19.3 Про надання дозволу Баску Сергію Івановичу на розроблення проекту землеустрою щодо відве) 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 0 
орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 3520587500:2:000: 
за межами села Поселянівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської о( 
(відповідно до графічних матеріалів).
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції-
27.20.1 Про надання дозволу Дубівці Володимиру Володимировичу на розроблення проекту землеустрою ц 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВ
01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність 
постійне користування за межами села Триліси Олександрівської селищної ради Кропивницького раї 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції-
27.20.2 Про надання дозволу Качуру Артему Олексійовичу на розроблення проекту землеустрою щ< 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВ
01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га -  пасовища (код угідь згідно з КВЗУ 002 
Підгрупа включає сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для випасання худої 
здійснення заходів щодо охорони родючості ґрунтів та заборони інтенсивної сільськогосподарської діяльної 
при обробітку сільськогосподарських угідь пасовища, зокрема, заборона їх розорювання), за рахунок земі 
комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за межами села Китайго 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічні 
матеріалів).
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції-
27.20.3 Про надання дозволу Ш улик Наталії Сергіївні на розроблення проекту землеустрою щодо відведені 
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 абі 
постійне користування за межами села Триліси Олександрівської селищної ради Кропивницького район] 
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 щодої 
відведення земельної ділянки в оренду для городництва (код згідно КВЦПЗ 01.07), орієнтовною площею
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0,6000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування в 
І межах села Китайгород Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 

(відповідно до графічних матеріалів).
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції-
27.20.5 Про надання дозволу Скрипнику Валерію Віталійовичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду для городництва (код згідно КВЦПЗ 01.07), орієнтовною площею
0,6000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця В.Котляра, 17, село Триліси Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції-
27.20.6 Про надання дозволу Опалатенку Олександру Петровичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння та випасання худоби (код згідно КВЦПЗ 01.08), 
орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або 
постійне користування в межах села Триліси Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

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

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

Пропозиції-
27.20.9 Про надання дозволу Кодолі Сергію 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 з кадастровим номером 3520555100:02:001:9012,



які не надані у власність або постійне користування за межами села Северинівка Олександрівської 
ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції-
27.20.10 Про надання дозволу Торосяну Смбату Артушовичу на розроблення проекту землеустро: 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код Зі 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га -  пасовища (код угідь згідно з
002.02 Підгрупа включає сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для вип 
худоби, здійснення заходів щодо охорони родючості ґрунтів та заборони інтенсивної сільськогоспод' 
діяльності при обробітку сільськогосподарських угідь пасовища, зокрема, заборона їх  розорювані 
рахунок земельної ділянки комунальної власності, яка не надана у власність або постійне користувя 
межами села Китайгород Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
(відповідно до графічних матеріалів).
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції-
27.20.11 Про надання дозволу Торосяну Артему Смбатовичу на розроблення проекту землеустрою 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згі. 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га -  пасовища (код угідь згідно з '
002.02 Підгрупа включає сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для випа 
худоби, здійснення заходів щодо охорони родючості ґрунтів та заборони інтенсивної сільськогоспода; 
діяльності при обробітку сільськогосподарських угідь пасовища, зокрема, заборона їх розорювання 
рахунок земельної ділянки комунальної власності, яка не надана у власність або постійне користуван 
межами села Китайгород Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської об 
(відповідно до графічних матеріалів).
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції-
27.21.1 Про надання дозволу Островерхій Олені Миколаївні на розроблення проекту землеустрою щ 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВ
01.03), орієнтовною площею 0,7000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність 
постійне користування за адресою: вулиця Березовського, 13, село Цвітне Олександрівської селищної р 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції-
27.21.2 Про надання дозволу Шишці Оксані Анатоліївні на розроблення проекту землеустрою щодо відведен 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.0 
орієнтовною площею 0,8000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність а 
постійне користування за адресою: вулиця Партизанська, 43, село Цвітне Олександрівської селищної рі 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції-
27.21.3 Про надання дозволу Коцуру Михайлу Миколайовичу на розроблення проекту землеустрою щод 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦП
01.03), орієнтовною площею 0,5000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність аб 
постійне користування в межах села Цвітне Олександрівської селищної ради Кропивницького район 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
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'івськоГ 4 Н  3а' 4
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції-
27.21.4 Про надання дозволу Оборіній Надії Харлампіївні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ

неустро^Н  01.03), орієнтовною площею 0,9100 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або 
1 (к о д ^ Н ^  постійне користування за адресою: вулиця Черкаська, село Цвітне Олександрівської селищної ради 
згідно Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

Для вн ^ Л  За-4 
згоспоД^И Проти- 
°РЮ ваЦЯ  Утрималися- 
ри стув^Н  Рекомендації- 
іської Пропозиції-

27.21.5 Про надання дозволу та відмову Стахальському Дмитру Анатолійовичу, Оборіній Надії Харлампіївні 
та Семиволос Володимиру Миколайовичу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок, зазначеним у додатку 1 та додатку 2 до цього рішення:

Про надання дозволу:
1. Про надання дозволу Стахальському Дмитру Анатолійовичу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ
01.03), орієнтовною площею 1,6500 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або 
постійне користування за адресою: вулиця Шкільна, 65, село Цвітне Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

2. Про надання дозволу Оборіній Надії Харлампіївні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва (код згідно КВЦПЗ 01.05), орієнтовною 
площею 0,0900 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця С.Неживого, 26, село Цвітне Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

3. Про надання дозволу Семиволос Володимиру Миколайовичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ
01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або 
постійне користування за адресою: вулиця Березовського, 50, село Цвітне Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

Про відмову:
1. Про відмову Стахальському Дмитру Анатолійовичу у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код згідно КВЦПЗ 02.01), орієнтовною 
площею 0,2500 га, за адресою: вулиця Шкільна, 65, село Цвітне 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. Про відмову Оборіній Надії Харлампіївні 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 С.Неживого, 26, село Цвітне 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.
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3. Про відмову Семиволос Володимиру Миколайовичу у наданні дозволу на розробку 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування жі 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код згідно КВЦПЗ 02.01), оріє: 
площею 0,2500 га, за адресою: вулиця Березовського, 50, село Цвітне Олександрівської селищн 
Кропивницького району Кіровоградської області з наступних підстав: подані матеріали не в ід п і 

вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів ні 
пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обір) 
використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустро: 
впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку, у відпо 
до частини 7 статті 118 Земельного кодексу України, а саме: відсутність затвердженої місто? 
документації, передбаченої пунктом 3 статті 24 Закону України «Про регулювання місто! 
документації», а також неподання заявником документів, які б підвереджували право власності (корисі 
на нерухоме майно.
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції-
27.22.1 Про надання дозволу Шарому Родіону Петровичу на розроблення проекту землеустрою 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згіднот
01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власні 
постійне користування за межами села Омельгород Олександрівської селищної ради Кропивницького 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції-
27.22.2 Про надання дозволу Молодченко Наталії Вікторівні на розроблення проекту землеустрою 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно Ю
01.03), орієнтовною площею 1,7500 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власній 
постійне користування в межах села Омельгород Олександрівської селищної ради Кропивницького рг 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції-
27.22.3 Про надання дозволу Собку Михайлу Івановичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведі
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01* 
орієнтовною площею 0,2100 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власністьГ 
постійне користування за адресою: вулиця Шевченка, 8, село Ясинове Олександрівської селищної і  
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів). І
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції-
27.22.4 Про надання дозволу Хмеленку Юрію Васильовичу на розроблення проекту землеустрою щ 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВІ
01.03), орієнтовною площею 1,2000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані 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-
27.22.5 Про надання дозволу Гуземі Миколі Володимировичу на розроблення проекту землеустрою що 
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 комунальної власності, 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-
30.1 Про внесення змін до рішення двадцять першої сесії восьмого скликання Олександрівської селищної ради 
від 30 листопада 2021 року № 2972 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Брайко С.В.», 
виклавши пункт 1 в новій редакції, а саме:
Надати дозвіл Брайко Світлані Вікторівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною 
площею 1,4153га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Івана Франка, селище міського типу Єлизаветградка Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції-
30.2 Про внесення змін до рішення двадцять першої сесії восьмого скликання Олександрівської селищної ради 
від 30 листопада 2021 року № 3061 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Криворогу М.І.», 
виклавши пункт 1 в новій редакції, а саме:

Надати дозвіл Криворогу Миколі Іллічу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03),орієнтовною 
площею 0,5600 га,за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Центральна, 220, село Михайлівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції-
30.3 Про внесення змін до рішення двадцять першої сесії восьмого скликання Олександрівської селищної ради 
від ЗО листопада 2021 року № 2975 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Христенко В.Ф.», 
виклавши пункт 1 в новій редакції, а саме:

Надати дозвіл Христенко Валентині Федосіївні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), 
орієнтовною площею 1,0047 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або 
постійне користування за адресою: вулиця Центральна, 180, селище міського типу Єлизаветградка 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних 
матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції-
30.4 Про внесення змін до рішення двадцять четвертої сесії восьмого скликання Олександрівської селищної 
ради від 12 січня 2022 року № 3518 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Канюці Н.П.», 
виклавши пункт 1 в новій редакції, а саме:
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Надати дозвіл Канюці Ніні Павлівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орі 
площею 0,3599 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або 
користування за адресою: вулиця Миру, 25, село Красносілля Олександрівської селищн 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції-
30.5 Про внесення змін до рішення двадцять першої сесії восьмого скликання Олександрівської селищ 
від 30 листопада 2021 року № 2664 «Про викуп Музиченком М.І. земельної ділянки сільськогоспод 
призначення без проведення земельних торгів», а саме: пункт «3. Договір купівлі -  продажу земельної 
посвідчити нотаріально після внесення змін до класифікації доходів бюджету Міністерством 
України».
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-

Пропозиції-
30.6 Про внесення змін до рішення двадцять першої сесії восьмого скликання Олександрівської селищ 
від ЗО листопада 2021 року № 2663 «Про викуп Дєдовим В.В. земельних ділянок сільськогоспод 
призначення без проведення земельних торгів», а саме: пункт «3. Договір купівлі -  продажу земельної 
посвідчити нотаріально після внесення змін до класифікації доходів бюджету Міністерством <{ 
України».
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції-
30.7 Про внесення змін до рішення дванадцятої сесії восьмого скликання Олександрівської селищної рі 
28 квітня 2021 року № 732 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відв 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Диль Л.В.», виклавши і 
в новій редакції, а саме:

Надати дозвіл Диль Леоніду Васильовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зеї 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнт 
площею 1,3271 га, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, які не надані у власніс1 
постійне користування в межах села Соснівка Олександрівської селищної ради Кропивницького і 
Кіровоградської області(відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції-
30.8 Про внесення змін до рішення двадцять першої сесії восьмого скликання Олександрівської селищно 
від ЗО листопада року № 3119 «Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відва 
земельних ділянок в оренду для сінокосіння і випасання худоби громадянам за межами села Омельп 
виклавши пункт 1 в новій редакції, а саме: замінити «Горбатенко Лідії Володимирівні» на «Горбенко 
Володимирівні», відповідно поданої заяви.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції-
30.9 Про внесення змін до рішення сімнадцятої сесії восьмого скликання Олександрівської селищної р' 
27 серпня 2021 року № 1891 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відве 
земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських буді 
споруд (присадибна ділянка) та для ведення особистого селянського господарства Сворінь М.І.», викл 
пункт 1 в новій редакції, а саме:



Надати дозвіл Сворінь Марії Іванівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною 
площею 0,4700 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Маслова, 28, село Івангород Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-

Пропозиції-
30.10 Про внесення змін до рішення дев’ятнадцятої сесії восьмого скликання Олександрівської селищної ради 
від 01 листопада 2021 року №  2624 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Марфулі В.П.», 
виклавши пункт 1 в новій редакції, а саме:

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

Внесена пропозиція: П огодити до оприлю днення проектів ріш ень, а саме:
3.1 Про припинення користування земельними ділянками у зв’язку з добровільними відмовами.
3.2 Про викуп Зеленським В.П. земельної ділянки сільськогосподарського призначення без проведення 
земельних торгів
5.1 Про відмову у затвердженні проекту землеустрою та передачі у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Дігтярьову В.Ю.
5.2 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою громадянам за межами села 
Вищі Верещаки.
5.3 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Скічку Ю.Л.
5.4 Про відмову у наданні дозволів на розроблення проектів землеустрою громадян за межами села Бірки.
5.5 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Семенченку М.І.
5.6 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Мельнику В.Л.
5.7 Про відмову у наданні дозволів на розроблення проекту землеустрою Грушовому О.О.
5.8 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Майданиченко О.В.
5.9 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Коваленко A.C. та Павлюковець О.С.
5.10 Про відмову у наданні дозволів на розроблення проекту землеустрою Задорожній О.Д.
5.11 Про відмову у наданні дозволів на розроблення проекту землеустрою Ковальчук Н.В.
5.12 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Пономаренко JI.M.
5.13 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Чубаровій К.П.
5.14 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Ігнатьєвій І.М.
5.15 Про відмову у затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Казіміренко М.А.
5.16 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Уманець Г.О.
5.17 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Зеленько Г.Ю.
5.18 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Козупляці К.О.
5.19 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Ратушній O.A.
5.20 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Вульчин Д.Л.
5.21 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність для індивідуального садівництва Максимченко O.K.
5.22 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Максимченко O.K.
5.23 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Швайці 1.0
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5.25 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Заславській A.B.
5.26 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Петренко І.С.
5.27 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Сухенко Н.О. та Ск 
K.M.
5.28 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Опалатенку О.П.
5.29 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Гупало Г.П.
5.30 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Деркач В.Ф.
5.31 Про відмову у затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
особистого селянського господарства Толкач Г.В.
5.32 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Скрипнику В.О.
6.1 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особі 
селянського господарства Левіцькій Н.І.
6.2 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особі 
селянського господарства Гретченко Л.Г.
6.3 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особі 
селянського господарства Янку С.В.
6.4 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особі 
селянського господарства Овчаренку М.Г.
6.5 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особі 
селянського господарства Шевчук Л.М.
6.6 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особі 
селянського господарства Місюріну І.В.
6.7 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особі 
селянського господарства Бевзенко Я.О.
6.8 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особі 
селянського господарства Зінченко Л.М.
6.9 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особі 
селянського господарства Вовку В.В.
6.10 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для вв 
особистого селянського господарства учаснику АТО Болтрумович A.B.
6.11 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для вв 
особистого селянського господарства учаснику АТО Блідар М.С.
6.12 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ве 
особистого селянського господарства Михайловій О.М.

6.13 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для в« 
особистого селянського господарства Зеленько А.О.
6.14 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для в? 
особистого селянського господарства Ковачу І.В.
6.15 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ві 
особистого селянського господарства Курилику О.В.
6.16 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ве, 
особистого селянського господарства Лисенко А.Ф.
6.17 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
особистого селянського господарства Юрченко Г.В.
6.18 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ве) 
особистого селянського господарства Максюті Т.А.
6.19 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ве; 
особистого селянського господарства Кузьменко Л.М.
6.20 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ве) 
особистого селянського господарства Мохур О.І.
6.21 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ве) 
особистого селянського господарства Голинському Ю.І.
6.22 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ве) 
особистого селянського господарства Балдовській М.О.
6.23 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ве) 
особистого селянського господарства Бондаренку О.Г.
6.24 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для веі 
особистого селянського господарства Тукало Д.Л.
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6.25 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Василець О.М.
6.26 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Беліку В.В.
6.27 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Вітренку А.Ю.
6.28 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Гончарю С.М.
6.29 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Головку М.І.
6.30 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства учаснику АТО Лозовському В.М.
6.31 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Майданик О.М.
6.32 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Антоновій І.Л.
6.33 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Саєнко О.М.
6.34 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Ткаченку П.П.
6.35 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Зінченку В.О.
6.36 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Погорілому Ю.В.
6.37 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Солод О.В.
6.38 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Мироненку В.М.
6.39 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Мироненку Р.В.
6.40 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Бук К.Д.
6.41 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Костенко І.В.
6.42 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Мойсюк Н.Ф.
6.43 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Коліснику М.С.
6.44 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Мишковець А.М.
6.45 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Копину М.І.
6.46 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Мойсюку Р.І.
6.47 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Бойчуку І.Р.
6.48 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Сухорученку В.О.
6.49 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Дубині Н.Г.
6.50 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Шулику П.Я.
6.51 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Заніздрі О.О.
6.52 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Петренко В.І.
6.53 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Храпійчуку A.A.
6.54 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Місюріну В.І.
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6.55 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
особистого селянського господарства Медведєву Ю.Ю.
6.56 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
особистого селянського господарства Жаботинському П.І.
6.57 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
особистого селянського господарства Лушпай Я.Я.
6.58 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
особистого селянського господарства Шпильовій І.О.
6.59 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для в і 
особистого селянського господарства Нагірному Б.М.
6.60 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для в 
особистого селянського господарства Калюжному В.М.
6.61 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для в 
особистого селянського господарства Маліновській Т.В.
6.62 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для в 
особистого селянського господарства Дьогрику О.В.
6.63 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для б 
особистого селянського господарства Кролю М.Д.
6.64 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для в 
особистого селянського господарства Шишці С.О.
6.65 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для в 
особистого селянського господарства Дьогрику О.С.
6.66 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для в 
особистого селянського господарства учаснику АТО Чемойдану С.М.
6.67 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для в 
особистого селянського господарства учаснику АТО Ціперку В.Ю.
6.68 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для в 
особистого селянського господарства Ботвенко Т.М.
6.69 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для в 
особистого селянського господарства учаснику АТО Дробіту В.Ю.
6.70 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для в 
особистого селянського господарства Войтович О.С.
6.71 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для в 
особистого селянського господарства Сергієнку O.A.
6.72 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для в 
особистого селянського господарства Шевченко К.В.
6.73 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для в 
особистого селянського господарства Рудіченку О.В.
6.74 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для в 
особистого селянського господарства Бойченко О.І.
6.75 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для в 
особистого селянського господарства Ламан І.В.
6.76 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для в 
особистого селянського господарства Чос H.A.
6.77 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для в 
особистого селянського господарства Шевченку О.М.
6.78 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для в 
особистого селянського господарства Редьці В.Л.
6.79 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для в 
особистого селянського господарства Андрющенко О.І.
6.80 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для в 
особистого селянського господарства Турті І.М.
6.81 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ві 
особистого селянського господарства Піскарьову С.Г.
6.82 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ві 
особистого селянського господарства Шабанову К.В.
6.83 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ві 
особистого селянського господарства Мішустіній І.І.
6.84 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ві 
особистого селянського господарства Мазуренку В.А.
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6.85 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Григоренко Л.М.
6.86 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Нікорі Н.І.
6.87 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Бодял Н.В.
6.88 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Цишевській О.М.
6.89 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Ковалевич В.В.
6.90 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Іщенко Н.В.
6.91 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Крупі С.О.
6.92 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Яровому O.A.
6.93 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Уманець J1.B.
6.94 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Шпильовому В.В.
6.95 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Ткаченко Г.А.
6.96 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Русаченку A.B.
6.97 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Волосян В.Г.
6.98 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Купчинському В.О.
6.99 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Крамар Н.В.
6.100 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Балацькому С.М.
6.101 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Тащенко Т.А.
6.102 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Цимбалу О.М.
6.103 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Ламану С.А.
6.104 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Грибу Г.І.
6.105 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Шевченку Ю.І.
6.106 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Крамару П.І.
6.107 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Дяченко Т.М.
6.108 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Криничній Н.В.
6.109 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Кривій Ю.В.
6.110 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Івченку П.О.
6.111 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Івченко Ю.О.
6.112 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Кривій М.В.
6.113 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Чорноморць Н.І.
6.114 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Сіденку 1.1.
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6.115 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
особистого селянського господарства Норенко Н.М.

6.116 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
особистого селянського господарства Ковачу В.В.
6.117 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
особистого селянського господарства Ковач М.Ф.
7.1 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельних ділянок для будів 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та для 
особистого селянського господарства Дядюрі М.І.
7.2 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельних ділянок для будів 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та для 
особистого селянського господарства Ткаченку М.В.
8.1 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для будів 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Тішину Д.В,
8.2 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для будів 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Бойченко О,
8.3 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для будів 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Третяк Л.М,
8.4 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для будівн 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Терновій ІЛ
9.1 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельних ділянок для будівн 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) і 
індивідуального садівництва Беліку В.В.
10.1 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для індивіду# 
садівництва учаснику АТО Тукалу Л.С.
10.2 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для індивідуа 
садівництва Теличенко В.Д.
10.3 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для індивідуа 
садівництва Зименко О.Н.
10.4 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для індивідуа 
садівництва Зінченко Л.М.
10.5 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для індивідуа 
садівництва Толкач Г.В.
10.6 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для індивідуги 
садівництва Третяк Л.М.
11.1 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для городництва 
Баланюк О.Ф.
11.2 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для городництва 
Баланюку А.Ф.
11.3 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для земельної д 
для будівництва та обслуговування інших будівель господарської забудови Торубарі В.А.
11.4 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для городництва 
Дубівці В.Ю.
11.5 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для городництва 
Личаку О.Л.
11.6 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для городництва 
Личак Т.С.
11.7 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для сінокосі 
випасання худоби Слободяну Ю.С.
11.8 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для городництва 
Скрипнику В.О.
11.9 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 3520587500:02:000:14 
передачу її в оренду ПрАТ «Кіровоградобленерго».
11.10 Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки 3520580500:51:000:0 
оренду ПрАТ «Київстар».
11.11 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для сінокосін 
випасання худоби Чокалю В.М.
11.12 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для сінокосін 
випасання худоби Федак Л.О.
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11.13 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для сінокосіння та 
випасання худоби Гуземі А.О.
11.14 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для сінокосіння та 
випасання худоби Зілінській В.М.
11.15 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для сінокосіння та 
випасання худоби Жданюк А.І.
11.16 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для сінокосіння та 
випасання худоби Жданюк О.Й.
11.17 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для сінокосіння та 
випасання худоби Мамалату Д.В.
11.18 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для городництва Бойку 
В.В.
11.19 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для городництва Бойку 
В.В.
11.20 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для городництва Бойку 
В.В.
11.21 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для городництва Бойку 
В.В.
11.22 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для сінокосіння та 
випасання худоби Лук’яненку І.М.
11.23 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для городництва 
Ковтуну С.І.
11.24 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для городництва 
Ковтуну B.C.
11.25 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для городництва 
Ковтуну B.C.
11.26 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для городництва 
Мошуренко І.В.
11.27 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для городництва 
Мошуренку А.М.
11.28 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для городництва 
Мошуренку A.A.
11.29 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для городництва 
Кріпкій Т.Б.
13.1 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для будівництва 
індивідуального гаражу Шевченку Л.В.
13.2 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для будівництва 
індивідуального гаражу Славіковському В.В.
15.1 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельних ділянок для ведення 
особистого селянського господарства та для індивідуального садівництва Навроцькому М.М.
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 Тереняку В.Ю.
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 Кривенку С.І.
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 Георгієву В.А.
19.4 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 Скічко З.П.
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 спільну сумісну власність Козінцевій Я.О. 
та Козінцеву О.О.
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 Вовк В.О.
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19.7 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновленні)
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового бу
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та передачу у власність Мізерному В.І.
19.8 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновленні)
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового бу
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та передачу у власність Тукалу С.А.
19.9 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновленні)
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового бу
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та передачу у власність Смалиусу Ю.П.
19.10 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновленні)
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового бу
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та передачу у власність Мироненку В.М.
19.11 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновленні)
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового бу
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та передачу у власність Цимбал С.М.
19.12 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового бу,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та передачу у власність Бардашову П.А.
19.13 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового бу
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та передачу у власність Саблюченку Л.Л.
19.14 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового бу
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та передачу у власність Канюці Н.П.
19.15 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового буді
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та передачу у власність Боєвець Н.В.
19.16 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового буді
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та передачу у власність Сергійчук Л.М.
19.17 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового буді
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та передачу у власність Гарбар Л.Г.
19.18 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) | 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового буди 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та передачу у спільну часткову власність Куруц В.) 
Ткаченко А.Л.
19.19 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового буд
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та передачу у власність Красюк Є.О.
19.20 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового буд
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та передачу у власність Горобченку І.В.
19.21 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового буд
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та передачу у власність Мізерній Н.В.
20.1 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва Токарь Т.Г.
25.1 Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ді
3520586000:51:000:0189.
25.2 Про затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ді
3520585500:02:000:0287.
25.3 Про затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ді.
3520585500:02:000:9037.
26.1 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановл: 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), невитребуваних часток (паїв) на умовах оре 
СТОВ «Агрофірма Ясенівська».
27.1.1 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оре 
для городництва Погорілій М.Г.
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27.1.2 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Смірновій О.В.
27.1.3 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для індивідуального садівництва Нелень О.О.
27.1.4 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 
для городництва Стояненко JI.M.
27.1.5 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Смірнову О.В.
27.1.6 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарствам Голомозій О.В.
27.1.7 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Сіряк Т.А.
27.1.8 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Шольці В.О.
27.1.9 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Королю Р.В.
27.1.10 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Сімукову І.В.
27.1.11 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для індивідуального гаражу Щелконоговій 1.0.
27.1.12 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду для городництва Погорілому Ю.В.
27.1.13 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Черкасу В.Г.
27.1.14 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Селивон М.І.

27.1.15 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Волошаненко С.П.
27.2.1 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Криворогу В.М.
27.2.2 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Кармановій Ю.С.
27.2.3 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Філіповій Л.І.
27.2.4 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для ведення особистого селянського господарства Криворогу М.М.
27.2.5 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для ведення особистого селянського господарства Кравченку С.М.
27.2.6 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для ведення особистого селянського господарства Бондаренку С.М.
27.3.1 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Бондаренко A.A.
27.3.2 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 
для городництва Брайку В.В.
27.3.4 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Брайко К.С.
27.3.5 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарствам Бондаренко Л.М.
27.4.1 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 
для городництва Якименко Н.М.
27.4.2 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 
для городництва Лисенко А.М.
27.4.3 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 
для городництва Візіренку С.М.
27.4.4 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 
для городництва Задорожному С.П.
27.4.5 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Губенку В.В.



27.4.6 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
для городництва Лисенко Н.В.
27.5.1 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної діл 
власність для ведення особистого селянського господарства Дмитрієву В.Є.
27.5.2 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
для городництва Вознику А.П.
27.5.3 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
для городництва Вознику С.П.
27.6.1 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної діл: 
власність для індивідуального садівництва Павлюковцю П.С.
27.6.2 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
для городництва Коцарєвій Ю.М.
27.6.3 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної діл. 
власність для індивідуального садівництва Зайцевій А.Ю.
27.6.4 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділі 
власність для ведення особистого селянського господарства Селивон Н.О.
27.6.5 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної діл. 
власність для ведення особистого селянського господарства Хохловій Г.А.
27.6.6 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної діл 
власність для ведення особистого селянського господарства Антоненку В.В.
27.6.7 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної діл 
власність для ведення особистого селянського господарства Горовій Т.В.
27.6.8 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної діл 
власність для ведення особистого селянського господарства Семенченку М.І.
27.6.9 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної діля 
власність для ведення особистого селянського господарства Олефіренко H.A.
27.6.10 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної діля 
власність для ведення особистого селянського господарства Коцарєву Л.М.
27.6.11 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної діля 
власність для ведення особистого селянського господарства Болотенюк С.В.
27.6.12 Про внесення змін до рішення п’ятнадцятої сесії восьмого скликання Олександрівської селищної 
від 30 липня 2021 року № 1251 «Про резервування земельних ділянок та створення громадських пасов 
сіножатей на території Олександрівської селищної ради.
27.6.13 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної діляні 
власність для ведення особистого селянського господарства Білошапці К.В.
27.6.14 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної діляні 
власність для ведення особистого селянського господарства Корнійчуку В.М.
27.7.1 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в ор| 
для городництва Сторчаку В.В.
27.7.2 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної д іл А
орієнтовною площею 0,2700 га, в оренду для городництва Скрипнікову С.М. j
27.7.3 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної діля 
орієнтовною площею 0,3500 га, в оренду для городництва Скрипнікову С.М.
27.7.4 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної діля 
орієнтовного площею 0,4000 га, в оренду для городництва Скрипнікову С.М.
27.7.5 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної діля 
орієнтовною площею 0,2600 га, в оренду для городництва Скрипнікову С.М.
27.7.6 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної діля 
орієнтовною площею 0,4200 га, в оренду для городництва Скрипнікову С.М.
27.7.7 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної діляні 
власність для ведення особистого селянського господарства Дряпаку Ю.І.
27.7.8 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної діляні 
власність для ведення особистого селянського господарства Скрипниковій В.Ю.
27.7.9 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділян*
власність для ведення особистого селянського господарства Скрипнікову О.С. І
27.8.1 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянш
власність для ведення особистого селянського господарства Довгому A.B. І
27.8.2 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
власність для ведення особистого селянського господарства Кочубей A.A. І
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27.8.3 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Аполоновій В.В.
27.8.4 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Бульбак P.C.
27.8.5 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Кутурлашу П.Д.
27.8.6 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Німому Р.Б.
27.8.7 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Сірому Д.О.
27.8.8 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Сірому О.С.
27.8.9 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Скрипці В.В.
27.8.10 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Сердюку О.Г.
27.9.1 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Бенедисюку О.А
27.9.2 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Мізерній С.С.
27.9.3 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Мізерній Н.В.
27.9.4 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для індивідуального садівництва Мізерній Н.В.
27.9.5 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Курченко О.С.
27.9.6 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для індивідуального садівництва Коломійцю P.C.
27.9.7 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для індивідуального садівництва Коломійцю С.В.
27.9.8 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для індивідуального садівництва Коломієць Г.М.
27.9.9 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Кузьменко І.В.
27.9.10 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Кузьменку С.В.
27.9.11 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Воробйову С.В.
27.9.12 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Зеленко О.Г.
27.9.13 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Коржаковій Н.В.
27.9.14 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Григоращенко О.М.
27.9.15 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Степаненко Н.Г.
27.9.16 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Таран О.В.
27.9.17 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Досужому В.О.
27.9.19 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Василенія Л.М.
27.9.20 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Кравчук О.В.
27.9.21 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Перепаді В.В.
27.10.1 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Заливі A.JI.
27.10.2 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Вариводі І.В.
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27.18.4 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянку 
власність для ведення особистого селянського господарства Бабенку С.М.
27.19.1 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянкі 
власність для ведення особистого селянського господарства Ковтун А.О.
27.19.2 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянкі 
власність для ведення особистого селянського господарства Глигалу М.М.
27.19.3 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянкі 
власність для ведення особистого селянського господарства Баску С.І.
27.20.1 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянкі 
власність для ведення особистого селянського господарства Дубівці В.В.
27.20.2 Про палання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянкі 
власність для веч -чия особистого селянського господарства Качуру А.О.
27.20.3 Про на ліня дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянкі 
власність для ведення особистого селянського господарства Шулик Н.С.
27.20.4 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянкі 
оренду для городи интва Куралєсіній Ю.Ф.
27.20.5 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянкі 
оренду для ropo/.чмцтва Скрипнику В.В.
27.20.6 Про качання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянк 
оренду для сінокосіння і випасання худоби Опалатенку О.П.
27.20.7 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної діляїш
власність для ведення особистого селянського господарства Согор М.П. ▼
27.20.8 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянкі 
власність для ведення особистого селянського господарства Хижняку О.В.

ання д о з в о л у  н а  розроблення проекту землеустрою щ о д о  відведення земельної ДІЛЯНЦІ 
епня особистого селянського господарства Кодолі С.І.
ДНІ.я дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ДІЛЯНЦІ 
єни>1 особистого селянського господарства Торосяну С.А.
дапня дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ДІЛЯНІ 
ліня особистого селянського господарства Торосяну A.C.
іання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ДІЛЯНІ 
ліня особистого селянського господарства Островерхій О.М.
u ння дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділян» 
п н  і особистого селянського господарства Шишці O.A.
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. і : : і і особистого селянського господарства Коцуру М.М.
і лінія дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ДІЛЯНІ 
д н і особистого селянського господарства Оборіній Н.Х.
..дня дозволу та відмову в наданні дозволу громадянам на розроблення проектів землеус 

% мі,них ділянок в межах села Цвітне. 
л інія дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної діляї 
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л л і особистого селянського господарства Молодченко Н.В.
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длля особистого селянського господарстваХмеленку Ю.В.
п.лппя дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділян» 

■ д н я  особистого селянського господарстваГуземі М.В.
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ля дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ДІЛЯНІ

■ еіііід особистого селянського господарства Криворогу М.І.».
пін змін в рішення двадцять першої сесії восьмого скликання № 2975 від 30 листопада 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ДІЛЯНІ 

л особистого селянського господарства Христенко В.Ф.».
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30.4 Про внесення змін в рішення двадцять четвертої сесії восьмого скликання № 3518 від 12 січня 
2022 року «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Канюці Н.П.».
30.5 Про внесення змін в рішення двадцять першої сесії восьмого скликання №  2664 від ЗО листопада 2021 
року «Про викуп Музиченком М.І. земельної ділянки сільськогосподарського призначення без проведення 
земельних торгів».
30.6 Про внесення змін в рішення двадцять першої сесії восьмого скликання № 2663 від 30 листопада 2021 
року «Про викуп Дєдовим В.В земельних ділянок сільськогосподарського призначення без проведення 
земельних торгів».
30.7 Про внесення змін в рішення дванадцятої сесії восьмого скликання № 732 від 28 квітня 2021 року «Про 
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Диль Л.В.».
30.8 Про внесення змін в рішення двадцять першої сесії восьмого скликання № 3119 від 30 листопада 2021 
року «Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 
оренду для сінокосіння і випасання худоби громадянам за межами села Омельгород».
30.9 Про внесення змін в рішення сімнадцятої сесії восьмого скликання № 1891 від 
«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зеї 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (п 
для ведення особистого селянського господарства Сворінь М.І.».
30.10 Про внесення змін в рішення дев’ятнадцятої сесії восьмого скликання № 2624
року «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
ведення особистого селянського господарства Марфулі В.П.». та винести на чергову 27 сесію селищної 
ради восьмого скликання.

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

Головуючий постійної комісії 
Секретар посійної комісії

яг



ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И С Н О В О К
від 09 лютого 2022 року № 1

смт Олександрівка

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

Розглянувши та обговоривши земельні питання та проекти рішень, які будуть 
внесені на розгляд двадцять сьомої сесії Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області восьмого скликання, а саме:
3.1 Про припинення користування земельними ділянками у зв’язку з добровільними відмовами.
3.2 Про викуп Зеленським В.П. земельної ділянки сільськогосподарського призначення без проведення 
земельних торгів
5.1 Про відмову у затвердженні проекту землеустрою та передачі у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства Дігтярьову В.Ю.
5.2 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою громадянам за межами села 
Вищі Верещаки.
5.3 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Скічку Ю.Л.
5.4 Про відмову у наданні дозволів на розроблення проектів землеустрою громадян за межами села Бірки.
5.5 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Семенченку М.І.
5.6 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Мельнику В.Л.
5.7 Про відмову у наданні дозволів на розроблення проекту землеустрою Грушовому О.О.
5.8 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Майданиченко О.В.
5.9 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Коваленко A.C. та Павлюковець
О.С.
5.10 Про відмову у наданні дозволів на розроблення проекту землеустрою Задорожній О.Д.
5.11 Про відмову у наданні дозволів на розроблення проекту землеустрою Ковальчук Н.В.
5.12 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Пономаренко Л.М.
5.13 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Чубаровій К.П.
5.14 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Ігнатьєвій І.М.
5.15 Про відмову у затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства Казіміренко М.А.
5.16 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Уманець Г.О.
5.17 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Зеленько Г.Ю.
5.18 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Козупляці К.О.
5.19 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Ратушній O.A.
5.20 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Вульчин Д.Л.
5.21 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для індивідуального садівництва Максимченко O.K.
5.22 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Максимченко O.K.
5.23 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Швайці 1.0
5.25 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Заславській A.B.
5.26 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Петренко І.С.
5.27 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Сухенко Н.О. та 
Скрипник K.M.
5.28 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Опалатенку О.П.
5.29 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Гупало Г.П.
5.30 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Деркач В.Ф.



5.31 Про відмову у затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки д 
ведення особистого селянського господарства Толкач Г.В.
5.32 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Скрипнику В.О.
6.1 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведеш 
особистого селянського господарства Левіцькій Н.І.
6.2 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведем» 
особистого селянського господарства Гретченко Л.Г.
6.3 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для веденії 
особистого селянського господарства Янку С.В.
6.4 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведені* 
особистого селянського господарства Овчаренку М.Г.
6.5 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для веденні 
особистого селянського господарства Шевчук Л.М.
6.6 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для веденні 
особистого селянського господарства Місюріну І.В.
6.7 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для веденні 
особистого селянського господарства Бевзенко Я.О.
6.8 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для веденні 
особистого селянського господарства Зінченко Л.М.
6.9 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведені 
особистого селянського господарства Вовку В.В.
6.10 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для веденні1 
особистого селянського господарства учаснику АТО Болтрумович A.B.
6.11 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства учаснику АТО Блідар М.С.
6.12 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для веденн* 
особистого селянського господарства Михайловій О.М.
6.13 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Зеленько А.О.
6.14 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Ковачу І.В.
6.15 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення | 
особистого селянського господарства Курилику О.В.
6.16 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Лисенко А.Ф.
6.17 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Юрченко Г.В.
6.18 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення
особистого селянського господарства Максюті Т.А. g
6.19 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Кузьменко Л.М.
6.20 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Мохур 0.1.
6.21 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Голинському Ю.І.
6.22 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селяни го господарства Балдовській М.О.
6.23 Про затвир пня проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення
особистого селянського господарства Бондаренку О.Г.
6.24 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Тукало Д.Л.
6.25 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Василець О.М.
6.26 Про затвир ння проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення
особистого селяни. ко господарства Беліку В.В.
6.27 Про затвеп іня проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення
особистого селяни ’ о господарства Вітренку А.Ю.
6.28 Про затвер ння проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення
особистого селянського господарства Гончарю С.М.
6.29 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянськог о господарства Головку М.І.



6.30 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 
особистого селянського господарства учаснику АТО Лозовському В.М.
6.31 Про затвердження проекту землеустрою та передачу 
особистого селянського господарства Майданик О.М.
6.32 Про затвердження проекту землеустрою та передачу 
особистого селянського господарства Антоновій І.Л.
6.33 Про затвердження проекту землеустрою та передачу 
особистого селянського господарства Саєнко О.М,
6.34 Про затвердження проекту землеустрою та передачу 
особистого селянського господарства Ткаченку П.П.
6.35 Про затвердження проекту землеустрою та передачу 
особистого селянського господарства Зінченку В.О.
6.36 Про затвердження проекту землеустрою та передачу 
особистого селянського господарства Погорілому Ю.В.
6.37 Про затвердження проекту землеустрою та передачу 
особистого селянського господарства Солод О.В.
6.38 Про затвердження проекту землеустрою та передачу 
особистого селянського господарства Мироненку В.М.
6.39 Про затвердження проекту землеустрою та передачу 
особистого селянського господарства Мироненку Р.В.
6.40 Про затвердження проекту землеустрою та передачу 
особистого селянського господарства Бук К.Д.
6.41 Про затвердження проекту землеустрою та 
особистого селянського господарства Костенко ЇВ .
6.42 Про затвердження проекту землеустрою та 
особистого селянського господарства Мойсюк Н.Ф.
6.43 Про затвердження проекту землеустрою та 
особистого селянського господарства Коліснику М.С.
6.44 Про затвердження проекту землеустрою та передачу 
особистого селянського господарства Мишковець А.М.
6.45 Про затвердження проекту землеустрою та передачу 
особистого селянського господарства Копину М.І.
6.46 Про затвердження проекту землеустрою та 
особистого селянського господарства Мойсюку Р.І.
6.47 Про затвердження проекту землеустрою та 
особистого селянського господарства Бойчуку І.Р.
6.48 Про затвердження проекту землеустрою та передачу 
особистого селянського господарства Сухорученку В.О.
6.49 Про затвердження проекту землеустрою та передачу 
особистого селянського господарства Дубині Н.Г.
6.50 Про затвердження проекту землеустрою та передачу 
особистого селянського господарства Шулику П.Я.
6.51 Про затвердження проекту землеустрою та передачу 
особистого селянського господарства Заніздрі О.О.
6.52 Про затвердження проекту землеустрою та передачу 
особистого селянського господарства Петренко В.І.
6.53 Про затвердження проекту землеустрою та передачу 
особистого селянського господарства Храпійчуку A.A.
6.54 Про затвердження проекту землеустрою та передачу 
особистого селянського господарства Місюріну В.І.
6.55 Про затвердження проекту землеустрою та передачу 
особистого селянського господарства Медведєву Ю.Ю.
6.56 Про затвердження проекту землеустрою та передачу 
особистого селянського господарства Жаботинському П.І.
6.57 Про затвердження проекту землеустрою та передачу 
особистого селянського господарства Лушпай Л.Я.
6.58 Про затвердження проекту землеустрою та передачу 
особистого селянського господарства Шпильовій 1.0.
6.59 Про затвердження проекту землеустрою та передачу 
особистого селянського господарства Нагірному Б.М.
6.60 Про затвердження проекту землеустрою та передачу 
особистого селянського господарства Калюжному В.М.
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6.61 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 
особистого селянського господарства Маліновській Т.В.
6.62 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 
особистого селянського господарства Дьогрику О.В.
6.63 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 
особистого селянського господарства Кролю М.Д.
6.64 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 
особистого селянського господарства Шишці С.О.
6.65 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 
особистого селянсі і іГо господарства Дьогрику О.С.
6.66 Про затвер чня проекту землеустрою та передачу у власність 
особистого селянського господарства учаснику АТО Чемойдану С.М.
6.67 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 
особистого сел я н а кого господарства учаснику АТО Ціперку В.Ю.
6.68 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 
особистого селянського господарстваБотвенко Т.М.
6.69 Про затверд 
особистого сел Я Н С І.

6.70 Про затвежк 
особистого селянсь
6.71 Про затверд, 
особистого селМКС'
6.72 Про затвеод 
особистого С ЄЛЯ Ж Ж

6.73 Про затш. ж 
особистого селянсь
6.74 Про затіжжд 
особистого се І
6.75 Про за 11 
особистого се І ’
6.76 Про за 11 
особистого сель ж
6.77 Про з а т в е р д ’ 
особистого сен «
6.78 Про за п 
особистого се п
6.79 Про за 11 
особистого сен
6.80 Про з; і 
особистого сі ч
6.81 Про з; 
особистого сел.;:
6.82 Про зьть.ж  
особистого СеЛ
6.83 Про зать 
особистого Сі
6.84 Про за 11
О С О биС ТО ГО  С(

6.85 Про з; і 
особистого се і н
6.86 Про з: г 
особистого Сі ’
6.87 Про за і і 
особистого се жн
6.88 Про зсд вс 
особистого с.
6.89 Про 
особистого С ЄКНІЖ

6.90 Про з; гве; 
особистого селян .
6.91 Про зкгвер 
особистого СеЛЯЬ

ення проекту землеустрою та передачу у власність 
жго господарства учаснику АТО Дробіту В.Ю.
;ення проекту землеустрою та передачу у власність 
ого господарства Войтович О.С. 
ення проекту землеустрою та передачу у власність 

ого господарства Сергієнку O.A. 
ення проекту землеустрою та передачу у власність 
ого господарства Шевченко К.В. 
ення проекту землеустрою та передачу у власність 
ого господарстваРудіченку О.В.
.■ння проекту землеустрою та передачу у власність 
.то господарства Бойченко 0.1.
ення проекту землеустрою та передачу у власність 
ого господарства Ламан І.В.
ення проекту землеустрою та передачу у власність 
>го господарства Чос H.A.
ення проекту землеустрою та передачу у власність 
то  господарства Шевченку О.М. 
ення проекту землеустрою та передачу у власність 
го господарства Редьці В.Л.

ення проекту землеустрою та передачу у власність 
его господарства Андрющенко О.І. 
ення проекту землеустрою та передачу у власність 
іго господарства Турті І.М.

кміня проекту землеустрою та передачу у власність 
его господарства Піскарьову С.Г.
■ння проекту землеустрою та передачу у власність 
>ьо господарства Шабанову К.В.
■ння проекту землеустрою та передачу у власність 

ого господарства Мішустіній 1.1, 
ення проекту землеустрою та передачу у власність 
ого господарства Мазуренку В.А. 
ення проекту землеустрою та передачу у власність 
ого господарства Григоренко Л.М. 
ення проекту землеустрою та передачу у власність 
го господарства Нікорі Н.І.
.■ння проекту землеустрою та передачу у власність 

жго господарства Бодял Н.В.
ення проекту землеустрою та передачу у власність 

і ого господарства Цишевській О.М.
■пня проекту землеустрою та передачу у власність 
i o господарстваКовалевич В.В. 
жпя проекту землеустрою та передачу у власність 
.го господарства Іщенко Н.В.
■ння проекту землеустрою та передачу у власність 
го господарства Крупі С.О.
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6.92 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Яровому O.A.
6.93 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Уманець J1.B.
6.94 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Шпильовому В.В.
6.95 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Ткаченко Г.А.
6.96 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Русаченку A.B.
6.97 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Волосян В.Г.
6.98 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Купчинському В.О.
6.99 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Крамар Н.В.
6.100 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Балацькому С.М.
6.101 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Тащенко Т.А.
6.102 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Цимбалу О.М.
6.103 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Ламану С.А.
6.104 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Грибу Г.І.
6.105 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Шевченку Ю.І.
6.106 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Крамару П.І.
6.107 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Дяченко Т.М.
6.108 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Криничній Н.В.
6.109 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Кривій Ю.В.
6.110 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Івченку П.О.
6.111 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Івченко Ю.О.
6.112 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Кривій М.В.
6.113 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Чорноморць Н.І.
6.114 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Сіденку 1.1.
6.115 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Норенко Н.М.
6.116 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Ковачу В.В.
6.117 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Ковач М.Ф.
7.1 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельних ділянок для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та для ведення 
особистого селянського господарства Дядюрі М.І.
7.2 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельних ділянок для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та для ведення 
особистого селянського господарства Ткаченку М.В.
8.1 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Тішину Д.В.
8.2 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Бойченко О.І.



8.3 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для будівництві вип
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Третяк Л.М. 11
8.4 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для будівництві Кої
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Терновій І.М. 11
9.1 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельних ділянок для будівництва Кої
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та дл 11.:
індивідуального садівництва Беліку В.В. Кої
10.1 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки дд 11.
індивідуального садівництва учаснику АТО Тукалу Л.С. Мс
10.2 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки дд 11.
індивідуального садівництва Теличенко В.Д. Мс
10.3 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки дні 11.
індивідуального садівництва Зименко О.Н. М(
10.4 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки длі 11.
індивідуального садівництва Зінченко Л.М. Кр
10.5 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки длі 13
індивідуального садівництва Толкач Г.В. од
10.6 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки дл* 13
індивідуального садівництва Третяк Л.М. ін;
11.1 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для городництва ^  15
Баланюк О.Ф. Щ ос
11.2 Про затверд :ення проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для городництва 19
Баланюку А.Ф. зе
11.3 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для земельної ділянки го
для будівництва та обслуговування інших будівель господарської забудови Торубарі В.А. 1$
11.4 Про затвердження п роекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для городництва зе
Дубівці В.Ю. гс
11.5 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для городництва 15
Личаку О.Л. зе
11.6 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для городництва гс
Личак Т.С. 1!
11.7 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для сінокосіння та 3{
випасання худобв Слободяну Ю.С. г<
11.8 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для городництва I і
Скрипнику В.О. зі
11.9 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 3520587500:02:000:1450 та ГІ
передачу її в оренду ПрАТ «Кіровоградобленерго». -Я
11.10 Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки 3520580500:51:000:0353 1
в оренду ПрАТ «Київстар». з»
11.11 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для сінокосіння т Я Р  г
випасання худоб в ЧокалюВ.М . 1
11.12 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для сінокосіння та 3
випасання худоби Федак Л.О. г
11.13 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для сінокосіння та 1
випасання худобі ГуземіА.О. з
11.14 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для сінокосіння та 1
випасання худоб в Зілінській В.М. 1
11.15 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для сінокосіння та 3
випасання худобв Жданюк А.І. 1
11.16 Про і ітві ■ кенпя проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для сінокосіння та
випасаннях то . ч внок О.Й.
11.17 Про і  < ' в ■м "кепня проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для сінокосіння та
випасання \  \ v 1 ам алату Д .В.
11.18 Про пв гжепня проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для городництва 
Бойку В.В.
11.19 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для городництва 
Бойку В.В.
11.20 Про затне жження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для городництва 
Бойку В.В.
11.21 Про ; ж і : ) рлсення проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для городництва 
Бойку В.В.
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11.22 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для сінокосіння та 
випасання худоби Лук’яненку І.М.
11.23 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для городництва 
Ковтуну С.І.
11.24 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для городництва 
Ковтуну B.C.
11.25 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для городництва 
Ковтуну B.C.
11.26 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для городництва 
Мошуренко І.В.
11.27 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для городництва 
Мошуренку А.М.
11.28 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для городництва 
Мошуренку А.А.
11.29 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для городництва 
Кріпкій Т.Б.
13.1 Про затвердження проекту землеустрою та передачу 
індивідуального гаражу Шевченку Л.В.
13.2 Про затвердження проекту землеустрою та передачу 
індивідуального гаражу Славіковському В.В.
15.1 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельних ділянок для ведення 
особистого селянського господарства та для індивідуального садівництва Навроцькому М.М.
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 Тереняку В.Ю.
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 Кривенку С.І.
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 Георгієву В.А.
19.4 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 Скічко З.П.
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 спільну сумісну власність Козінцевій 
Я.О. та Козінцеву О.О.
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 Вовк 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 Мізерному В.І.
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 Тукалу С.А.
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 Смалиусу Ю.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 Мироненку В.М.
19Л1 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 власністьЦимбал С.М.
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 Бардашову П.А.
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 Саблюченку Л.Л.
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19.14 Про • іжєння технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) м< вл
земельної діл;. в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинк 27
господарських і вель і споруд (присадибна ділянка) та передачу у власністьКанюці Н.П. вл
19.15 Про за і іження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) ма 27
земельної діл« в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинк; вл
господарськ 11 \  вель і споруд (присадибна ділянка) та передачу у власність Боєвець Н.В. 27
19.16 Про ’.а тження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) мої вл
земельної ді і і в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинк] 21
господарські і вель і споруд (присадибна ділянка) та передачу у власність Сергійчук Л.М. в/
19.17 Про гження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меі 2'
земельної д ,\ і в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинк) в;
господарських і вель \ споруд (присадибна ділянка) та передачу у власність Гарбар Л.Г. 2'
19.18 Про за і ж є н н я  технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) ме» в;
земельної ді.' і в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку 2’ 
господарських уд і вель і споруд (присадибна ділянка) та передачу у спільну часткову власність Куруц В Л  в. 
таТкаченко А . , 2
19.19 Про ркення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж Ві
земельної ді в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 2
господарськії;. вель і споруд (присадибна ділянка) та передачу у власність Красюк Є.О. а

19.20 Про за іжєння технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) м ел  2
земельної дід>. в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинк™ в
господарські і х і,і вель і споруд (присадибна ділянка) та передачу у власність Горобченку І.В. 2
19.21 Про і ітження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж в
земельної і 75 і в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 7
господарськи х і вель і споруд (присадибна ділянка) та передачу у власність Мізерній Н.В. <
20.1 Про за ; ення технічної документації із землеустрою та передачу у власність земельної ділянки і
для ведення іого сільськогосподарського виробництва Токарь Т.Г. <
25.1 Про з іжєння технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки
3520586000:5! .0189.
25.2 Про за ідження технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки
3520585500:0- ):0287.
25.3 Про ,а ідженпя технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки
352058550!*: 0:9037.
26.1 Про 11: гя дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновленню; л земельних ділянок в натурі (на місцевості), невитребуваних часток (паїв) на умовах
оренди СТО і і -офірмаЯсенівська».
27.1.1 Про !І . , .я дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
оренду для го і і цтва Погорі лій М.Г.
27.1.2 Про и 15Я дозволу на розроблення Проекту землеустрою ЩОДО відведення земельної ДІЛЯНКИ Уі
власність дл> і дня особистого селянського господарства Смірновій О.В. *
27.1.3 Про ::: ия дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність д і відуального садівництва Нелень О.О.
27.1.4 Про ия дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
оренду дл ..ицтва Стояненко Л.М.
27.1.5 Про і;. і дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність дл я і ця особистого селянського господарства Смірнову О.В.
27.1.6 Про і : : я дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для і ця особистого селянського господарствам Голомозій О.В.
27.1.7 Про на ля дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для і ення особистого селянського господарства Сіряк Т.А.
27.1.8 Про на яя дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для ння особистого селянського господарства Шольці В.О.
27.1.9 Про 11: і я  дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність д.а а ; іня особистого селянського господарства Королю Р.В.
27.1.10 Про і ця дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для пня особистого селянського господарства Сімукову І.В.
27.1.11 Про ні шя дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для і івідуального гаражу Щелконоговій І.О.
27.1.12 Про н пня дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
оренду для го гицтва Погорілому Ю.В.
27.1.13 Про і іня дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність дл:; і іпя особистого селянського господарства Черкасу В.Г.



27.1.14 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
власність для ведення особистого селянського господарства Селивон М.І.
27.1.15 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
власність для ведення особистого селянського господарства Волошаненко С.П.
27.2.1 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
власність для ведення особистого селянського господарства Криворогу В.М.
27.2.2 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
власність для ведення особистого селянського господарства Кармановій Ю.С.
27.2.3 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
власність для ведення особистого селянського господарства Філіповій Л.І.
27.2.4 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
власність для ведення особистого селянського господарства Криворогу М.М.
27.2.5 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
власність для ведення особистого селянського господарства Кравченку С.М.
27.2.6 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
власність для ведення особистого селянського господарства Бондаренку С.М.
27.3.1 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
власність для ведення особистого селянського господарства Бондаренко A.A.
27.3.2 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
оренду для городництва Брайку В.В.
27.3.4 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
власність для ведення особистого селянського господарства Брайко К.С.
27.3.5 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
власність для ведення особистого селянського господарствам Бондаренко J1.M.
27.4.1 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
оренду для городництва Якименко Н.М.
27.4.2 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
оренду для городництва Лисенко А.М.
27.4.3 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
оренду для городництва Візіренку С.М.
27.4.4 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
оренду для городництва Задорожному С.П.
27.4.5 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
власність для ведення особистого селянського господарства Губенку В.В.
27.4.6 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
оренду для городництва Лисенко Н.В.
27.5.1 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
власність для ведення особистого селянського господарства Дмитрієву B.C.
27.5.2 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
оренду для городництва Вознику А.П.
27.5.3 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
оренду для городництва Вознику С.П.
27.6.1 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
власність для індивідуального садівництва Павлюковцю П.С.
27.6.2 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
оренду для городництва Коцарєвій Ю.М.
27.6.3 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
власність для індивідуального садівництва Зайцевій А.Ю.
27.6.4 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
власність для ведення особистого селянського господарства Селивон Н.О.
27.6.5 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
власність для ведення особистого селянського господарства Хохловій Г.А.
27.6.6 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
власність для ведення особистого селянського господарства Антоненку В.В.
27.6.7 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
власність для ведення особистого селянського господарства Горовій Т.В.
27.6.8 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
власність для ведення особистого селянського господарства Семенченку М.І.
27.6.9 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
власність для ведення особистого селянського господарства Олефіренко H.A.
27.6.10 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
власність для ведення особистого селянського господарства Коцарєву Л.М.
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27.6.11 Про , пня дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ВЛІ
власність д пня особистого селянського господарства Болотенюк С.В. 27.
27.6.12 Про пня змін до рішення п ’ятнадцятої сесії восьмого скликання Олександрівської селищи влі
ради від Зи j. я 2021 року № 1251 «Про резервування земельних ділянок та створення громадські 27,
пасовищ та сіь атей на території Олександрівської селищної ради. влі
27.6.13 Про і. ання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 27
власність для г ення особистого селянського господарства Білошапці К.В. влі
27.6.14 Про і іння дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 27
власність для і -пня особистого селянського господарства Корнійчуку В.М. вл
27.7.1 Про б нія дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 27
оренду для го ; ; и цтва Сторчаку В .В. вл
27.7.2 Про л пня дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянк» 27
орієнтовною г іею 0,2700 га, в оренду для городництва Скрипнікову С.М. вл
27.7.3 Про н ; пня дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 27
орієнтовною п цею 0,3500 га, в оренду для городництва Скрипнікову С.М. вл
27.7.4 Про н пня дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 21
орієнтовною п ц е ю  0,4000 га, в оренду для городництва Скрипнікову С.М.. вл
27.7.5 Про н пня дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 2 '
орієнтовною г 'іо 0,2600 га, в оренду для городництва Скрипнікову С.М. bj
27.7.6 Про н; дія дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної д іл я н к у  2'
орієнтовною г іего 0,4200 га, в оренду для городництва Скрипнікову С.М. ™  bj
27.7.7 Про н; пня дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 2'
власність для і  ;ння особистого селянського господарства Дряпаку Ю.І. bj
27.7.8 Про на. ня дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 2'
власність для і л і ня особистого селянського господарства Скрипниковій В.Ю. в,
27.7.9 Про на -ня дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 2‘
власність для ь ліня особистого селянського господарства Скрипнікову О.С. &
27.8.1 Про і; і і я  дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 2
власність для ь -пня особистого селянського господарства Довгому A.B. а
27.8.2 Про н іня дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 2
власність для і ліня особистого селянського господарства Кочубей A.A. ' О
27.8.3 Про н: п н я  дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 2
власність для і ч і п я особистого селянського господарства Аполоновій В.В. з
27.8.4 Про н; ч дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 2
власність для ь : я особистого селянського господарства Бульбак P.C. 0
27.8.5 Про н; , дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 2
власність для і ліня особистого селянського господарства Кутурлашу П.Д. ®
27.8.6 Про н пік дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 1
власність дляї ,ення особистого селянського господарства Німому Р.Б. £
27.8.7 Про н; іння дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки і
власність для і іення особистого селянського господарства Сірому Д.О. 1
27.8.8 Про н: нь дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 1
власність для і ;і і і особистого селянського господарства Сірому О.С. 1
27.8.9 Про в; ья дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для і з ня особистого селянського господарства Скрипці В.В. '
27.8.10 Про и и і і л  дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для г л , ; ія особистого селянського господарства Сердюку О.Г.
27.9.1 J Гро на ання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ь іення особистого селянського господарства Бенедисюку О.А
27.9.2 Про н; ння дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для в єн ы особистого селянського господарства Мізерній С.С.
27.9.3 і fpo н і ня дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для пня особистого селянського господарства Мізерній Н.В.
27.9.4 Про на ня дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для ; s відуального садівництва Мізерній Н.В.
27.9.5 1 fpo на .іння дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ; дення особистого селянського господарства Курченко О.С.
27.9.6 Про Н : і, іння дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власніст ь для і) зівідузльиого садівництва Коломійцю P.C.
27.9.7 Про н і пня дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для з .-відуального садівництва Коломійцю С.В.

27 .



27.9.8 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для індивідуального садівництва Коломієць Г.М.
27.9.9 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Кузьменко І.В.
27.9.10 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Кузьменку С.В.
27.9.11 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Воробйову С.В.
27.9.12 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Зеленко О.Г.
27.9.13 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Коржаковій Н.В.
27.9.14 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Григоращенко О.М.
27.9.15 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Степаненко Н.Г.
27.9.16 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Таран О.В.
27.9.17 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Досужому В.О.
27.9.19 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Василенія Л.М.
27.9.20 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Кравчук О.В.
27.9.21 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Перепаді В.В.
27.10.1 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Заливі А.Л.
27.10.2 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Вариводі І.В.
27.11.1 Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки водного фонду в натурі (на місцевості) Третяку В.Г.
27.11.2 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Ткаченко В.А.
27.11.3 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Пітенко І.М.
27.11.4 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Мазуренку С.В.
27.11.5 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Седлецькому А.О.
27.11.6 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Метелиці І.Ю.
27.11.7 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 в 
оренду для городництва Ніколаєву В.М.
27.12.2 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Грабовському О.П.
27.12.3 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Ляхову І.М.
27.12.4 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Криворог Р.Ю.
27.12.5 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Дорошко О.В.
27.12.6 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Пісній О.С.
27.12.7 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства Обдулі О.Ю.
27.12.8 Про Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для індивідуального садівництва Дорошку P.C.
27.12.9 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для індивідуального садівництва Дорошку С.О.



27.12.10 1 Іро .1 дл іня дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
оренду для городництва 1 Пколаєву В.М.
27.12.11 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
власність для ведення особистого селянського господарства Просинюк О.С.
27.13.1 Про на,
(відновлення) 
сільськогоспо І
27.13.2 Про і 
Самохвал V А >
27.14.1 Про і л,

рання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановленії 
еж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність для едення товарної’ 

■рського виробництва на земельну частку (пай) Бібку О.Л. 
едення експертної грошової оцінки земельної ділянки для подальшого продажу у власніст 
о вулиці Вісімнадцята, 280 в селі Несваткове. 

лння дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ; 
власність для ведення особистого селянського господарства Ігнатьєвій С.І.
27.14.2 ГІро надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ; 
власність для верення особистого селянського господарства Головко А.І.
27.14.3 Гіпо ш  
власність для ;
27.14.4 Про н 
власність
27.14.5 Іі > 
власність
27.15.1 1 
власність и я і
27.15.2 Гро р р  

власність для р.
27.15.3 Про р 

власність pp. ;
27.15.4 Гро ju 
власність для в і
27.15.5 Про на 
власність ля и
27.15.6 і: о рр 
власність ДЛ Я ;р
27.16.1 П д н; 
оренду ДЛР РР
27.16.2 П і-

іня дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ) 
д рліня особистого селянського господарства Головку І.П.

пня дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки )
ні' а собистого селянського господарства Довженко Н.Г.

1 ня дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
не ч ч> '.собистого селянського господарства Дєєвій А.М.
на І . дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки V

і .ч и ' особистого селянського господарства Демченко Л.В. ф
РР РіННЯ дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у  
д .ення особистого селянського господарства Шершень П.С.

■ с пня волу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
; ай; собистого селянського господарства Довгополому Р.Г.

іня дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
рр особистого селянського господарстваБаркару Б.М. 

р дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
на особистого селянського господарства Мисюкевичу Г.Д.

'ня . дзволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
: і нг собистого селянського господарства Кравців Є.М.
І.я , лзволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
;ц Vа ковтун Н.І.
Рі ЛїОЛу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у

власність для г . і:е ■ р .'.-обистого селянського господарства Ахмедову Р.Н.
27.16.3 Про на, 
власність д ія ю
27.16.4 П; > н 
власність, і я
27.16.5 П; і 
власність,
27.16.6 Пр р 
власність; ія *
27.16.7 Про н;
Оренду ДЛЯ ГО]Д
27.16.8 Л о і 
оренду Д Л : ГО'
27.16.9 П і 
власність,
27.16.10 ! 
власність д я
27.16.11 Про 
власність для і
27.16.12 І оо . 
власність і .
27.16.13 1 
власність;
27.16.14 1 
власність;
27.16.15 Г

ля

ія

ю
власність д ля ;

люлу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
.обистого селянського господарства Дзюбі О.М. 

золу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
обистого селянського господарства Зеленько Г.М. _
полу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ДІЛЯНКИ 
бистого селянського господарства Голинській П.В.

золу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
бистого селянського господарства Мошуренко Н.М.
адлу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
'овтуну П.А.
люлу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
’ гавенко Н.І.
' волу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
бистого селянського господарства Мережко О.В.
;волу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

собистого селянського господарства Руденко А.М.
:.озволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

.бистого селянського господарства Колісник О.В.
'.волу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

огого садівництва Лисенку Е.С.
зволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
оого садівництва Лисенко О.І.
’.волу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
'истого селянського господарства Турті М.Д.
іволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
бистого селянського господарства Жировій І.М.



♦'У

27.16.16 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
власність для ведення особистого селянського господарства Турті Н.В.
27.16.17 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
власність для ведення особистого селянського господарства Ходзіцькому О.М.
27.16.18 Про падання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
власність для ведення особистого селянського господарства Поліщуку A.A.
27.16.19 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
власність для ведення особистого селянського господарства Гутіній Н.Г.
27.16.20 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
власність для веденні: особистого селянського господарстваМошуренку Я.В.
27.16.21 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
власність для ведення особистого селянського господарства Останньому Б.В.
27.17.1 Про надання д о з в о л у  на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
власність для ведення особистого селянського господарства Марфулі В.М.
27.17.2 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
власність для вед енн я особистого селянського господарства Касапенку A.B.
27.17.3 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
власність для ведення особистого селянського господарства Черепінському В .В.
27.17.4 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
власність для веде; і пя ос. чистого селянського господарства Черепінській М.А.
27.18.1 Про надання до -волу па розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
власність для ведення особис того селянського господарства Бойко Ю.П.
27.18.2 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

енп!! особистого селянського господарства Петренку В.А. 
ання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
,єі ою особистого селянського господарства Мостовик В.В.

по 1 boj■ v на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
.є н ;. о со б и сто го  селянського господарства Бабенку С.М.
,ало : до'воіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

стого селянського господарства Ковтун А.О. 
л’> на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
стого селянського господарства Глигалу М.М. 
л . на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
с : ого селянського господарства Баску С.І. 
л па розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

і'оі’о селянського господарства Дубівці В.В.
- па розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

с . ого селянського господарства Качуру А.О.
. о на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
е ; ого селянського господарства Шулик Н.С.
IV па розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
ллюсіпіГг 10.Ф.
л; на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
лілнньу В.В.

па розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
є.-- липні худоби Опалатенку О.П.

па розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
сл-0 5 о селянського господарства Согор М.П.
.. . па розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
: -ого селянського господарства Хижняку О.В.

.а розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
■ого селянського господарстваКодолі С.І. 

о л/і розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
о: і селянського господарства Торосяну С.А.

.; на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

.'ого селянського господарства Торосяну A.C. 
па розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

о: о селянського господарства Островерхій О.М.
: і розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

сг селянського господарства Шишці O.A. 
па. розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

л > селянського господарства Коцуру М.М.

; •
! ...;

; 14'/
на;:. 
<л л

власність ДЛЯ г,е;

27.18.3 ГІро на; 
власність/ід х в ер
27.18.4 Про пг; 
власність для о,л
27.19.1 Г'по іг..: 
власність дл>
27.19.2 Про 
власність дло
27.19.3 Про 
власність д. с
27.20.1 П;к. 
власність дл>
27.20.2 Про 
власність д і л
27.20.3 П р о  

власність ДЛ:

27.20.4 Про 
оренду ДЛЯ. о

27.20.5 Н л 
оренду ДЛЯ '
27.20.6 H .. 
оренду ДЛ;. С

27.20.7 Ндо 
власність ;Л

27.20.8 П рг- 
вл астен  ,л
27.20.9 : ! v
власність, . 
27 .20/ :
власність 
27.20.11 ■ . 
власність
27.21.1 Г.р., 
власність
27.21.2 і л :  
в л а с н іс т ь  .!

27.21.3 П о .; 
в л а с н іс т ь

В С Л о Л ІЛ ; .  о с  

: гадання До 

чо,  ' Л Л Л Г  о с  

ІГЛ'С-Л: :л де

земельної ділянки у 

земельної ділянки у 

земельної ділянки у 

земельної ділянки у 

земельної ділянки у 

земельної ділянки у 

земельної ділянки у 

земельної ділянки у 

земельної ділянки у 

земельної ділянки у 

земельної ділянки у 

земельної ділянки у 

земельної ділянки у 

земельної ділянки у 

земельної ділянки у 

земельної ділянки у 

земельної ділянки у 

земельної ділянки у 

земельної ділянки у 

земельної ділянки у 

земельної ділянки в 

земельної ділянки в 

земельної ділянки в 

земельної ділянки у 

земельної ділянки у 

земельної ділянки у 

земельної ділянки у 

земельної ділянки у 

земельної ділянки у 

земельної ділянки у 

земельної ділянки у



27.21.4 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянк 
власність для ведення особистого селянського господарства Оборіній Н.Х.
27.21.5 Про надання дозволу та відмову в наданні дозволу громадянам на розроблення проеі 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок в межах села Цвітне.
27.22.1 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянк 
власність для ведення особистого селянського господарства Шарому Р.П.
27.22.2 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянк 
власність для ведення особистого селянського господарства Молодченко Н.В.
27.22.3 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянк 
власність для ведення особистого селянського господарства Собку М.І.
27.22.4 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянк 
власність для ведення особистого селянського господарства Хмеленку Ю.В.
27.22.5 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянк 
власність для ведення особистого селянського господарства Гуземі М.В.
30.1 Про внесення змін в рішення двадцять першої сесії восьмого скликання № 2972 від 30 листопада 2( 
року «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянк І 
власність для ведення особистого селянського господарства Брайко С.В.».
30.2 Про внесення змін в рішення двадцять першої сесії восьмого скликання № 3061 від 30 листопада 2( 
року «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянкі 
власність для ведення особистого селянського господарства Криворогу М.І.».
30.3 Про внесення змін в рішення двадцять першої сесії восьмого скликання № 2975 від ЗО листопада ф  
року «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
власність для ведення особистого селянського господарства Христенко В.Ф.».
30.4 Про внесення змін в рішення двадцять четвертої сесії восьмого скликання № 3518 від 12 січня 20 
року «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
власність для ведення особистого селянського господарства Канюці Н.П.».
30.5 Про внесення змін в рішення двадцять першої сесії восьмого скликання № 2664 від 30 листопада 2()| 
року «Про викуп Музиченком М.І. земельної ділянки сільськогосподарського призначення без проведені 
земельних торгів».
30.6 Про внесення змін в рішення двадцять першої сесії восьмого скликання № 2663 від 30 листопада 20) 
року «Про викуп Дєдовим В.В земельних ділянок сільськогосподарського призначення без проведені 
земельних торгів».
30.7 Про внесення змін в рішення дванадцятої сесії восьмого скликання № 732 від 28 квітня 2021 ро| 
«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ді 
ведення особистого селянського господарства Диль JI.B.».
30.8 Про внесення змін в рішення двадцять першої сесії восьмого скликання № 3119 від 30 листопада 20} 
року «Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
оренду для сінокосіння і випасання худоби громадянам за межами села Омельгород».
30.9 Про внесення змін в рішення сімнадцятої сесії восьмого скликання № 1891 від 27 серпня 2021 ро) 
«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних д іл я н о к ®  
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянку 
та для ведення особистого селянського господарства Сворінь М.І.».
30.10 Про внесення змін в рішення дев’ятнадцятої сесії восьмого скликання № 2624 від 01 листопада 205 
року «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки д.і| 
ведення особистого селянського господарства Марфулі В.П.».

Постійна комісія 
ДІЙШЛА ВИСНОВКУ:

Винести на чергову 27 сесію селищної ради восьмого скликання вище зазначені проекти 
рішень та оприлюднити дані проекти рішень на офіційному сайті Олександрівської селищної 
ради.

Г о л о в у ю ч и й  ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ ' О .ПІСНИЙ
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ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИСНОВОК

від 09 лютого 2022 року

Про розгляд проектів рішень
5.24 та 27.11.8

№ 2
смт Олександрівка

Розглянувши та обговоривши проекти рішень 5.24 «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення документації із землеустрою Христенко Р.І.» та 27.11.8 «Про визначення 
переліку земельних ділянок комунальної власності, право оренди яких виставляється на 
земельні торги», в зв’язку з тим, що питання потребують детального вивчення

Постійна комісія 
ДІЙШЛА ВИСНОВКУ:

Проект рішення 5.24 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації 
із землеустрою Христенко Р.І.» за результатами вивчення і розгляду даного питання комісія 
рекомендує дане питання відправити на доопрацювання.

Проект рішення 27.11.8 «Про визначення переліку земельних ділянок комунальної 
власності, право оренди яких виставляється на земельні торги» за результатами вивчення і 
розгляду даного питання комісія рекомендує дане питання відправити на доопрацювання.

Головуючий постійної комісії О.Пісний

проекті
селищно

й



ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИСНОВОК
від 09 лютого 2022 року №

смт Олександрівка

Про розгляд проектів рішень
27.3.3 та 27.9.18

Розглянувши та обговоривши проекти рішень 27.3.3 Про скасування рішення двадцять 
першої сесії восьмого скликання Олександрівської селищної ради від 30 листопада 2021 року 
№ 2983 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Сандуленку 
Р.Л.» та 27.9.18 Про скасування рішення вісімнадцятої сесії восьмого скликання № 2234 від 
04 жовтня 2021 року «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
Гутнику О.В.» керуючись статтею 58 Конституції України

Проект рішення 27.3.3 «Про скасування рішення двадцять першої сесії восьмого 
скликання Олександрівської селищної ради від 30 листопада 2021 року № 2983 «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для ведення особистого селянського господарства Сандуленку Р.Л.» за результатами вивчення 
та розгляду даного питання комісія рекомендує довести до відома Сандуленку Р.Л. що 
відповідно ст.58 Конституції України, закони та інші нормативно-правові акти не мають 
зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність 
особи. Отже, дане питання виключити з переліку.

Проект рішення 27.9.18 «Про скасування рішення вісімнадцятої сесії восьмого 
скликання № 2234 від 04 жовтня 2021 року «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства Гутнику О.В.» за результатами вивчення та розгляду даного 
питання комісія рекомендує довести до відома Сандуленку Р.Л. що відповідно ст.58 
Конституції України, закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, 
крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи. Отже, дане 
питання виключити з переліку.

Постійна комісія
ДІЙШ ЛА ВИСНОВКУ:

Головуючий постійної комісії О .П існ и й


