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ПРОТОКОЛ № 8
засідання постійної комісії селищної ради з питань сільського господарства, 

землекористування, екології та раціонального використання природних ресурсів

від 10 серпня 2021 року смт Олександрівка
ПРИСУТНІ:

голова постійної комісії: Ковтун В.О.
секретар постійної комісії:
члени постійної комісії: Пісний О., Сокол С.М.

ЗАПРОШЕНІ:

Безпечний О.І. Селищний голова Олександрівської селищної 
ради

Скляренко В.1. Заступник селищного голови з питань діяльності 
виконавчих органів Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської 
області

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

Самохвал А.О., Марфула М.М., Тімченко В.М. Депутати Олександрівської селищної ради

Старости сіл
Громадяни відносно яких виносяться проекти 
рішень.

2. Про надання дозволу громадянину Дєдову Валерію Володимировичу викупити 
у власність без проведення земельних торгів земельні ділянки сільськогосподарського 
призначення 3520580300:02:000:9006 площею 17,8525 га та 3520580300:02:000:9007 
площею 32,1475 га (код КВЦПЗ 01.02 Для ведення фермерського господарства), які 
знаходяться в його постійному користуванні (державний акт на право постійного 
користування землею серії КР 00017 зареєстрованого від 04.11.1999 року) та розташовані 
за межами села Бірки Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області, за ціною яка дорівнює нормативній грошовій оцінці земельних 
ділянок, а саме: 453589,04 грн. (чотириста п’ятдесят три тисячі п’ятсот вісімдесят дев’ять 
гривень 04 копійки) та 717977,64 грн. (сімсот сімнадцять тисяч дев’ятсот сімдесят сім 
гривень 64 копійки), з внесенням першого внеску в розмірі 50% від нормативної грошової 
оцінки плати та розстрочкою платежу на 5 (п’ять) років, з подальшою сплатою коштів за 
земельні ділянки щомісячно з моменту нотаріального посвідчення Договору купівлі- 
продажу земельних ділянок.

За-
Проти- З
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції- направити лист - пропозицію, про передачу земельної ділянки в оренду та винести на 
розгляд сесії проект рішення «Про відмову у викупі земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення без проведення земельних торгів Дєдову В.В.»
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3.1. Про припинення користування земельними ділянками, на території 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, у 
зв’язку з добровільною відмовою, нижчезазначеним громадянам:
Чернецькій Любові Миколаївні земельною ділянкою площею 0,2400 га, для ведення 
особистого селянського господарства за адресою: вулиця Тясминська, 16, село 
Красносілля;
Кобицькому Роману Юрійовичу земельною ділянкою площею 0,2500 га, для ведення 
особистого селянського господарства за адресою: вулиця Дружби, 4, село Цвітне;
Іщенко Раїсі Василівні земельною ділянкою площею 0,2000 га, для ведення особистого 
селянського господарства за адресою: вулиця Березовського, 62, село Цвітне;
Цимі Катерині Олексіївні земельною ділянкою площею 0,3000 га, для ведення особистого 
селянського господарства за адресою: вулиця вулиця Березовського, 62, село Цвітне; 
Левіцькій Надії Іванівні земельною ділянкою площею 0,7000 га, для ведення особистого 
селянського господарства за адресою: вулиця Березовського, село Цвітне;
Богаченко Меланії Анатоліївні земельною ділянкою площею 0,3500 га, для ведення 
особистого селянського господарства за адресою: вулиця Григорія Юрченка, 34, село 
Красносілка;
Гриб Антоні ні Андріївні земельною ділянкою площею 0,47000 га, для ведення особистого | 
селянського господарства за адресою: вулиця Шкільна, село Красносілка;
Богачу Валерію Віталійовичу земельною ділянкою площею 0,3600 га, для ведення 
особистого селянського господарства за адресою: село Красносілка;
Павленко Марії Силівні земельною ділянкою площею 0,1700 га, для ведення особистого 
селянського господарства за адресою: вулиця Центральна, село Бондурово;
Черкасу Анатолію Івановичу земельною ділянкою площею 0,2000 га, для ведення 
особистого селянського господарства за адресою: вулиця Дружби, селище міського типу 
Олександрівка.

За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

3.2 Про припинення права оренди та дію договорів оренди земель водного фонду 
укладених між Олександрівською районною Державною адміністрацією та 
СТОВ «Михайлівське» зареєстрованих Відділом Держкомзему у Олександрівському 
районі від 18 липня 2011 року за №352058454000253 та від 18 липня 2011 року за  ̂
№352058454000252 на земельну ділянку 3520584500:02:000:7502 площею 16,4500 га та 

' земельну ділянку 3520584500:02:000:7501 площею 25,3500 га за межами села Михайлівка 
на території Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.

За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

И Д И  затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, які 
знаходяться в оренді СФГ «Дєдов» за адресою: Кіровоградська область, Олександрівський 
район, Голиківська сільська рада і цільове призначення яких змінюється для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗ -  01.01)» та зміну цільового 
призначення земельних ділянок 3520582500:02:000:7002 площею 18,7076 га та 
3520582500:02:000:7003 площею 4,5885 га, що перебувають у оренді СФГ «Дєдов» на 
підставі договорів оренди земельних ділянок № 352050004004170, № 352050004004171 від



з

28.12.2012 р. з врахуванням додаткових угод від 15.07.2020 p., розташовані за адресою: 
Кіровоградська область, Кропивницький район, Олександрівська селищна рада, за межами 
села Голикове з «01.05.Для індивідуального садівництва -  землі сільськогосподарського 
призначення» на «01.01. Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва -  
землі сільськогосподарського призначення».
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції- проінформувати комісію, щодо умов договорів оренди (використання 
земельних ділянок та виду угідь)

4.2. Про затвердження технічної документацію із землеустрою щодо інвентаризації 
земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗ -  01.01), 
за адресою: Кіровоградська область, Олександрівський район, Староосотська сільська рада, 
ділянка № 1061» та внесення зміни до договору оренди земельної ділянки
3520587500:02:000:1061 площею 2,7297 га (рілля) від 05.01.2009 р. для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва (невитребуваний пай), яка розташована за межами 
селища міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області шляхом укладання додаткової угоди до зазначеного 
договору.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

4.3 Про припинення дії договору оренди та права оренди З AT «РУР ГРУП С.А.» 
земельної ділянки 3520587500:02:000:7001 площею 0,1917 га для розміщення та 
експлуатації об’єктів дорожнього сервісу (для розміщення автозаправної станції), що 
розташована за адресою: вулиця Лісова (Першотравнева), 107, село Нова Осота 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області та 
Надати в оренду терміном на 10 (десять) років гр.Шмітько Лесі Миколаївні земельну 
ділянку 352087500:02:000:7001 площею 0,1917 га, з них 0,1917 га за рахунок земель 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення (для 
розміщення автозаправної станції) (код КВЦПЗ 12.11) за адресою: вулиця Лісова, 107, село 
Нова Осота Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області з підстав набуття гр.Шмітько Лесею Миколаївною права власності на об’єкти 
нерухомого майна, що знаходяться на земельній ділянці за адресою вулиця Лісова, 107, село 
Нова Осота Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

4.4 Про затвердження технічної документації та внесення зміни до договору оренди 
земельної ділянки 3520586500:02:000:0126 площею 3,0051 га (рілля) від 02.01.2009 р. для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва (невитребуваний пай), яка 
розташована за межами села Соснівка Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області шляхом укладання додаткової угоди до зазначеного 
договору та внесення змін до договору оренди земельної ділянки 3520586500:02:000:0126 
площею 3,0051 га (рілля) від 02.01.2009 р. для ведення товарного сільськогосподарського
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виробництва (невитребуваний пай), яка розташована за межами села Соснівка 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області шляхом 
укладання додаткової угоди до зазначеного договору.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

5.1. Відмовити Черкас Людмилі Олександрівні у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, розташованої за адресою: вулиця 
Шевченка, 21, село Родниківка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області, орієнтовною площею 0,1500 га, із цільовим призначенням -  для 
ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), з таких підстав: згідно 
статті 60 Земельного кодексу України, Вздовж річок, морів і навколо озер, водосховищ та 
інших водойм з метою охорони поверхневих водних об'єктів від забруднення і засмічення 
та збереження їх водності встановлюються прибережні захисні смуги. Прибережні захисні 
смуги встановлюються по берегах річок та навколо водойм уздовж урізу води (у меженний| 
період) шириною: а) для малих річок, струмків і потічків, а також ставків площею менш як 
З гектари - 25 метрів; б) для середніх річок, водосховищ на них, водойм, а також ставків 
площею понад 3 гектари - 50 метрів; в) для великих річок, водосховищ на них та озер - 100 
метрів. За результатами розгляду поданих документів встановлено, що в межах земельної 
ділянки наявний об’єкт гідрографії.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

5.2 Відмовити Храпійчуку Володимиру Анатолійовичу у наданні дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в межах села Несваткове 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області у 
власність для індивідуального садівництва (код згідно КВЦПЗ 01.05), орієнтовною площею 
0,1200 га, з таких підстав: відведення земельної ділянки з видом цільового призначення для і 
індивідуального садівництва не відповідає вимогам Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», у відповідності до частини сьомої статті 118 Земельного кодексу 
України стосовно невідповідності обраного місця розташування об’єкта визначеним 
вимогам для відмови у наданні земельної ділянки. Встановлено, що земельна ділянка 
відповідно графічних матеріалів з бажаним місцем розташування земельної ділянки, 
знаходиться в межах земельної ділянки, на якій встановлено санітарно-захисну зону в 
радіусі 300 м навколо кладовища, відповідно до пункту 3.5 Наказу Міністерства охорони 
здоров’я України «Про затвердження Державних санітарних правил планування та 
забудови населених пунктів» та Державні санітарні правила та норми "Гігієнічні вимоги 
щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України" ДСанПіН 
2.2.2.028-99 у санітарно-захисній зоні не допускається розміщувати житлові будинки, 
дитячі дошкільні установи, загальноосвітні школи, установи охорони здоров'я та 
відпочинку, спортивні споруди, сади, парки, садівницькі товариства й городи.
За-З
Проти-
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Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

5.3. Відмовити Білошапці Володимиру Васильовичу у наданні дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, 
розташованої в межах села Бірки Олександрійської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області, з таких підстав: подані матеріали не відповідають вимогам законів, 
прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених 
пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних 
обгрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, 
проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у 
встановленому законом порядку, у відповідності до частини сьомої статті 118 Земельного 
кодексу України, а саме: земельна ділянка зазначена заявником у графічних матеріалах 
перебуває в приватній власності третіх осіб.
За- З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

5.4 Відмовити Крикун Катерині Гаврилівні, Мельохіної Ірині Григорівні, Шевченко 
Наталії Дмитрівні, Шевченко Ірині Анатоліївні, Кримській Таїсії Василівні, Крикуну 
Григорію Яковичу, Дергуновій Валентині Григорівні 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, 
за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 3520588000:02:000:9004, 
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: на земельну ділянку з кадастровим номером 
3520588000:02:000:9004 зареєстровано право оренди земельної ділянки, до 29 грудня 2028 
року.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
5.5. Відмовити Атамась Вікторії Олегівні, Атамась Ользі Василівні, Степаненко Людмилі 
Михайлівні, Німому Роману Богдановичу, Білошапці Катерині Володимирівні у наданні 
дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 
для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовними 
площами 2,0000 га (відповідно до поданих графічних матеріалів), розташованих в межах 
селища міського типу Олександрівка 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-



б

територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених
пунктів, затверджених у встановленому законом порядку, у відповідності до частини сьомої
статті 118 Земельного кодексу України, а саме: земельні ділянки, які зазначені заявниками
відповідно поданих графічних матеріалів, перебувають в користуванні інших осіб (городи).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції- виключити з проекту рішення Степаненко Людмилу Михайлівну. Виїхати на 
місце розміщення земельної ділянки з залученням користувачів, які використовують дану 
земельну ділянку.
5.6 Відмовити Колдомову Сергію Аркадійовичу у наданні дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, 
розташованої за межами села Нижчі Верещаки Олександрійської 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 використаним та охорони земель 
адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування 
територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку, у 
відповідності до частини сьомої статті 118 Земельного кодексу України, а саме: на бажану 
земельну ділянку, відповідно поданих графічних матеріалів, рішенням 15 сесії 8 скликання 
Олександрівської селищної ради надано дозвіл на розробку проектної документації третім 
особам.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції- винести на розгляд сесії проект рішення про надання дозволу Колдомову 
Сергію Аркадійовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ
01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення, які не надана у власність або постійне користування за межами села Нижчі 
Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області (відповідно до графічних матеріалів).

6.1 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Шищак Ярославі 
Василівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520582500:52:012:0003), площею 1,8867 
га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: 
площею 1,8867 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування 
в межах села Кримки Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.2 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Бабичу Юрію 
Миколайовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520582500:52:012:0002), площею 
1,3833 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому
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числі: площею 1,3833 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування 
в межах села Кримки Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.3 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Колеснику 
Миколі Васильовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520582500:02:000:5155), 
площею 0,5400 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -
01.03), в тому числі: площею 0,5400 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування 
в межах села Голикове Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.4 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Хорєву Віктору 
Ігорьовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520586000:02:000:5295), площею
2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому 
числі: площею 2,0000 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування 
за межами села Родниківка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.5 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Любчич Олесі 
Юріївні земельну ділянку (кадастровий номер 3520582000:02:000:5097), 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 Вищі Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утримапися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.6 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Левенець Наталії 
Юріївні земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:02:000:5165), площею 0,2949 
га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: 
площею 0,2949 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



Кіроної рпдсі.кої області.
Чи- 1 

ІІр о ш - 
Уіримилиси- 
ІЧ’КОМОІІДПЦІЇ- 
I Іроиоінції-

6.7 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Трохимець
Людмилі Іванівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520580300:51:000:0202), площею 
0,5700 ш, для ведения особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому 
числі: площею 0,5700 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця Центральна, село Бірки Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
За-З 
11роти- 
Утрималися-
Рекомендації- Щя
Пропозиції-

6.8 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Коваленко Поліні 
Петрівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:51:000:0174), площею 0,3000 га, 
для ведення особистого селянського господарства (код КВЦГІЗ -  01.03), в тому числі: 
площею 0,3000 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
межами села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.9 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Савичу 
Володимиру Івановичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520581500:02:000:0346), Я |  
площею 0,3000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -
01.03), в тому числі: площею 0,3000 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування
за адресою: вулиця Шевченка, село Тарасівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.10 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Козачок Марії 
Іванівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:02:000:5097), площею 0,4000 
га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: 
площею 0,4000 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування 
за межами села Веселе Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
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За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.11 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Федорову Павлу 
Геннадійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:02:000:5130), площею 
0,5500 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому 
числі: площею 0,5500 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування 
за межами села Веселе Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.12 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Козачку 
Михайлу Миколайовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:02:000:5133), 
площею 0,5000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -
01.03), в тому числі: площею 0,5000 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування 
за межами села Веселе Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.13 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Поліщук Ользі 
Петрівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:51:000:0179), площею 0,3000 
га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: 
площею 0,3000 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування 
за межами села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.14 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Задорожній 
Маргариті Миколаївні земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:51:000:0157), 
площею 0,4000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -
01.03), в тому числі: площею 0,4000 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування 
за межами села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З 
Проти- 
У трималися-



Рекомендації-
Пропозиції-

6.15 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Задорожньому 
Петру Яковичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:51:000:0159), 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 Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.16 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Дорофеєву 
Станіславу Анатолійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:02:000:5091), 
площею 0,7000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: площею 0,7000 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
межами села Веселе Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.17 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Мінаковій Ніні 
Петрівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:02:000:5104), площею 0,2500 га, 
для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: 
площею 0,2500 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власйість або постійне користування за 
межами села Веселе Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.18 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Лук’янчук 
Оксані Олександрівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:55:000:0027), 
площею 0,2500 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -
01.03), в тому числі: площею 0,2500 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування 
за адресою: вулиця Центральна, село Польове Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-



Пропозиції-
6.19 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Горбенко Лідії 

Володимирівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520586000:51:000:0093), площею 
0,2446 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому 
числі: площею 0,2446 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування 
за адресою: вулиця Гагаріна, 18-а, село Ясинове Олександрівської селищної ради 
ЬСропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.20 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Педань 
Владиславі Василівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520588600:02:001:0001), 
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 межами села Біляївка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.21 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Попову Віктору 
Валентиновичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:02:000:5118), площею 
0,1500 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому 
числі: площею 0,1500 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування 
за межами села Веселе Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти- ,
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.22 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Дорофеєвій 
Галині Миколаївні земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:02:000:5113), площею 
0,2700 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому 
числі: площею 0,2700 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
межами села Веселе Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-



6.23 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Медведєвій Олені
Петрівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520580500:51:000:0028), площею 0,2614 га, 
для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: 
площею 0,2614 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця Шевченка, 31, село Бовтишка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.24 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Самойловій 
Євгенії Григорівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520586500:51:000:0083), 
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 і 
за адресою: вулиця Тясминська, 24, село Соснівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.25 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Мачак Людмилі 
Миколаївні земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:02:000:0469), площею 1,1837 
га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: 
площею 1,1837 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або пост ійне користування за 
межами села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.6.26 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність.
За-З 1
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.27 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Ставенко Олені 
Петрівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:02:000:5103), площею 2,0000 га, 
для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: 
площею 2,0000 га -  пасовища, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
межами села Миколаївка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
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Пропозиції-
6.28 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Дубровській 

Галині Володимирівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520584500:51:029:0012), 
площею 0,7856 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -
01.03), в тому числі: площею 0,7856 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування 
за межами села Михайлівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.29 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Лисенку 
Олександру Миколайовичу земельну ділянку (кадастровий номер 
3520585500:51:000:0197), площею 0,4000 га, для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,4000 га -  рілля, за рахунок 
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у 
власність або постійне користування за межами села Розумівка Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.30 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Джоган Дарії
Миколаївні земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:02:000:0395), площею 2,0000 
га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: 
площею 1,4651 га -  рілля та 0,5349 -  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 Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області. *
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.31 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Горовій 
Катерині Анатоліївні земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:02:000:0718), 
площею 0,6000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -
01.03), в тому числі: площею 0,6000 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування 
за межами села Веселе Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
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6.32 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Чокаль 
Маргариті Володимирівні земельну ділянку (кадастровий номер 
3520588600:02:000:0276), площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 2,0000 га -  пасовища, за рахунок 
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у 
власність або постійне користування за межами села Ясинове Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.33 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Ткаченку 
Анатолію Васильовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520581500:51:000:0080), 
площею 0,7980 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -
01.03), в тому числі: площею 0,7980 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування 
за адресою: вулиця Перемоги, 6, село Букварка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.34 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Кабак Анатолію
Миколайовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520587500:54:000:0028), площею 
0,3100 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому 
числі: площею 0,3100 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця Молодіжна, село Поселянівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти- *
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.35 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Лушпай Ірині 
Юріївні земельну ділянку (кадастровий номер 3520582000:51:000:0263), площею 2,0000 
га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: 
площею 1,6493 га -  рілля та 0,3507 га -  пасовища, за рахунок земель, комунальної 
власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Миру, село Вищі Верещаки Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.36 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Зайцевій Тетяні 
Василівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520588600:51:000:0084), площею 0,1703



га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: 
площею 0,1703 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця Шевченка, 37, село Ясинове Олександрівської селищної ради
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.37 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Угрій Антонімі 
Анатоліївні земельну ділянку (кадастровий номер 3520584500:51:020:0008), площею 
0,4300 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), в тому 
числі: площею 0,4300 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або пост ійне користування 
за адресою: вулиця Шевченка, село Михайлівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.38 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Компанієць 
Тетяні Олександрівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520584000:51:000:0034), 
площею 0,5000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ
01.03), в тому числі: площею 0,5000 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування 
за адресою: вулиця Нова, село Красносілля Олександрівської селищної ради
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації- »
Пропозиції-

6.39 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Припоні 
Генадію Васильовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520581500:02:000:5024), 
площею 0,9516 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -
01.03), в тому числі: площею 0,9516 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування 
за межами села Букварка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.40 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Приходьку 
Сергію Володимировичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520587000:51:000:0069), 
площею 0,3702 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -
01.03), в тому числі: площею 0,3702 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування
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в межах села Ставидла Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.41 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Осіпову Василю 
Івановичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520584500:51:002:0010), площею 0,9000 
га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: 
площею 0,9000 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування 
в межах села Михайлівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.42 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Швед Людмилі
Василівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:02:000:5163), площею 0,8892 
га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: 
площею 0, 8892 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування 
в межах села Гайове Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.43 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Зеленьку 
Олексію Миколайовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:51:000:0196), 
площею 0,4845 га, для ведення особистого селянського! господарства (код КВЦПЗ -
01.03), в тому числі: площею 0,4845 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування 
за адресою: вулиця П’ятихатська, село Розумівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.44 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Голубу Юрію 
Васильовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520555400:02:000:0648), площею 
1,8000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому 
числі: площею 1,8000 га -  землі під сільськогосподарськими та іншими господарськими 
будівлями і дворами, за рахунок земель, комунальної власності сільськогосподарського 
призначення, не наданих у власність або постійне користування за межами селища 
міського типу Єлизаветградка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.



За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.45 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Блажку Сергію 
Івановичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520582000:51:000:0273), площею 0,4816 
га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: 
площею 0,4816 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування 
за адресою: вулиця Шкільна, село Вищі Верещаки Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.46 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Василенко Вірі 
Василівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520584000:51:000:0030), площею 0,2130 
га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: 
площею 0,2130 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування 
за адресою: вулиця Велика, село Красносілля Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З 
Проти- 
Утрималися- 
Peкoмeндaцiï- 
Пропозиції-

6.47 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Теличенку 
Олександру Миколайовичу земельну ділянку (кадастровий номер 
3520585500:51:000:0188), площею 0,7645 га, для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,7645 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.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.48 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Голинській 
Людмилі Олександрівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:02:000:0366), 
площею 1,5000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -
01.03), в тому числі: площею 1,5000 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування 
за межами села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З 
Проти- 
У трималися-



Рекомендації-
Пропозиції-

6.49 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Канцібер 
Людмилі Іванівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520588600:51:000:0077), 
площею 0,3683 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -
01.03), в тому числі: площею 0,3683 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування 
за адресою: вулиця Першотравнева, 15, село Ясинове Олександрівської селищної ряди 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.50 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Подуфаловій 
Олені Данилівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520588600:51:000:0080), площею 
0,2700 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому 
числі: площею 0,2700 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування 
за адресою: вулиця Першотравнева, 15, село Ясинове Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.51 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Канціберу 
Тарасу Валерійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520588600:51:000:0075), 
площею 0,3195 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -
01.03), в тому числі: площею 0,3195 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування 
за адресою: вулиця Першотравнева, село Ясинове Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.52 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Бойко Тетяні 
Олексіївні земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:02:000:5156), площею 
0,4178 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому 
числі: площею 0,4178 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування 
за межами села Гайове Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.53 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Сегеді Анатолію
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Степановичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:02:000:5161), площею 
0,4078 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому 
числі: площею 0,4078 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування 
за межами села Гайове Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.54 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Осадчому 
Сергію Миколайовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520588600:51:000:0083), 
площею 0,3343 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -
01.03), в тому числі: площею 0,3343 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування 
за адресою: вулиця Гагаріна, 19, село Ясинове Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.55 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Теличенко 
Наталії Іванівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:51:000:0162), площею 
0,2462 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому 
числі: площею 0,2462 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.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.56 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Недогарку Івану 
Олександровичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520588600:51:000:0076), площею 
0,3555 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому 
числі: площею 0,3555 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця Шевченка, 32, село Ясинове Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.57 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Ситник Оксані 
Миронівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520588000:51:000:0004), площею 
0,8379 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому
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числі: площею 0,8379 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування 
за адресою: вулиця Набережна, 45, село Триліси Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
ГІропозиції-

6.58 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Васільєвій 
Ларисі Анатоліївні земельну ділянку (кадастровий номер 3520580500:51:000:0315), 
площею 0,3500 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -
01.03), в тому числі: площею 0,3500 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування 
за адресою: вулиця Миру, 8, село Бовтишка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.59 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Васільєву Ігорю 
Анатолійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520580500:51:000:0029), площею 
0,1844 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому 
числі: площею 0,1844 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування 
за адресою: вулиця Перемоги, село Бовтишка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.60 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Богатирю _  
Анатолію Миколайовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:02:000:0378), 
площею 1,5000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -
01.03), в тому числі: площею 1,5000 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування 
за межами села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.61 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Пасічник 
Наталії Іванівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520581500:51:000:0073), площею 
0,4805 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому 
числі: площею 0,4805 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування 
за адресою: вулиця Миру, 79, село Букварка Олександрівської селищної ради
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Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.62 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Ужві Ніні 
Олексіївні земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:51:000:0171), площею 
0,8500 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому 
числі: площею 0,8500 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування 
за межами села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.63 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Загнибіді Галині 
Миколаївні земельну ділянку (кадастровий номер 3520588500:51:000:0484), площею 
0,4658 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому 
числі: площею 0,4658 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування 
за адресою: вулиця Миру, село Цвітне Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.64 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Камчатній 
Катерині Василівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520581500:52:000:0030), 
площею 0,9052 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -
01.03), в тому числі: площею 0,9052 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування 
за адресою: вулиця Світла, 34, село Роздолля Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.65 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Чорногор Олесі 
Володимирівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520582000:51:000:0261), площею 
0,2651 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому 
числі: площею 0,2651 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування 
за адресою: вулиця Шевченка, село Вищі Верещаки Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-



Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.66 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Притюпі Аллі 
Петрівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520581500:02:000:5023), площею 0,1522 
га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: 
площею 0,1522 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування 
за межами села Букварка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.67 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Гостєву Сергію 
Володимировичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520584500:51:029:0011), 
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.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.68 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Ситнику Миколі
Григоровичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520588000:02:000:0015), площею
1,6564 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому 
числі: площею 1,6564 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування 
за межами села Триліси Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області. *
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.69 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Басок Ліані 
Вікторівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520587500:02:000:1421), площею 1,7841 
га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: 
площею 1,7841 га -  пасовища, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
межами села Поселянівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-



Пропозиції-
6.70 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Кулиничу 

Миколі Васильовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520582000:51:000:0262), 
площею 1,0000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -
01.03), в тому числі: площею 1,0000 га-р ілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування 
за адресою: вулиця Польова, 39, село Вищі Верещаки Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.71 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Москаленку 
Юрію Володимировичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520584000:51:000:0031), 
площею 0,7431 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -
01.03), в тому числі: площею 0,7431 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування 
за адресою: вулиця Тясминська, 40, село Красносілля Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.72 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Качмар 
Мелітині Павлівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:02:000:5116), 
площею 0,3664 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -
01.03), в тому числі: площею 0,3664 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування 
за межами села Веселе Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти- ,
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.73 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Качмару 
Олексію Миколайовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:02:000:5172), 
площею 0,9648 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -
01.03), в тому числі: площею 0,9648 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування 
за межами села Веселе Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.74 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Бурківській 
Анастасії Олександрівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520583000:51:000:0133),
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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 Шкільна, село Івангород Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.75 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Орлику Дмитру 
Віталійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:02:000:5175), площею
1,9578 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому 
числі: площею 1,9578 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування 
за межами села Гайове Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.76 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Брайку Сергію 
Вікторовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520584500:51:029:0014), площею 
0,9500 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому 
числі: площею 0,9500 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування 
за межами села Михайлівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції- ,

6.77 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Чернявському 
Григорію Анатолійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520586500:51:000:0085), 
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 Тясминка, 19, село Соснівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.78 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Баклану 
Олександру Олександровичу земельну ділянку (кадастровий номер 
3520583000:51:000:0138), площею 1,1122 га, для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,1122 га -  рілля, за рахунок 
земель, комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у



власність або постійне користування за адресою: вулиця Польова, село Івангород 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.79 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Делюрману 
Миколі Олександровичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520583000:51:000:0135), 
площею 1,3113 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -
01.03), в тому числі: площею 1,3113 г а -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування 
в межах села Івангород Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.80 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Лозовому 
Віталію Івановичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520583000:51:000:0134), 
площею 1,1494 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -
01.03), в тому числі: площею 1,1494 га-р ілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування 
за адресою: вулиця Польова, село Івангород Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.81 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Чулей Олені 
Іванівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:02:000:5109), площею 0,9000 
га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: 
площею 0,9000 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування 
за межами села Гайове3520581700:02:000:5109 Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.82 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Задорожному 
Володимиру Васильовичу земельну ділянку (кадастровий номер 
3520585500:51:000:0181), площею 0,2769 га, для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,2769 га -  рілля, за рахунок 
земель, сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне 
користування за межами села Розумівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З



Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.83 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Сопрун Жанні 
Іванівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:51:000:0207), площею 0,5087 
га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: 
площею 0,5087 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування 
за адресою: вулиця Польова, село Розумівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.84 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Колісніченко 
Тетяні Василівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520588600:02:000:0285), площею
2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому 
числі: площею 2,0000 га -  пасовища, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування 
за межами села Ясинове Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.85 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Кононенку 
Роману Андрійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:02:000:5100), 
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 Гайове Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.86 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Погрібній Тетяні 
Борисівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520584700:51:000:0179), площею 1,0284 
га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: 
площею 1,0284 га -  рілля, за рахунок земель, сільськогосподарського призначення, не 
наданих у власність або постійне користування за адресою: вулиця Сімнадцята, село 
Несваткове Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-



Пропозиції-
6.87 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Залізькій Людмилі 

Андріївні земельну ділянку (кадастровий номер 3520586000:02:000:5296), площею 2,0000 
га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: 
площею 2,0000 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
межами села Родниківка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.88 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Повху Миколі 
Івановичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520586000:02:000:5297), площею 2,0000 
га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: 
площею 2,0000 га -  пасовища, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування 
за межами села Родниківка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.89 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Зарві Тетяні 
Миколаївні земельну ділянку (кадастровий номер 3520582500:52:004:0007), площею 
0,3127 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому 
числі: площею 0,3127 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування 
за адресою: вулиця Прикордонна, село Кримки Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.90 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Кононенку Андрію 
Павловичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520581700:02:000:5146), площею
2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому 
числі: площею 2,0000 га -  сіножаті, за рахунок земель, сільськогосподарського 
призначення, не наданих у власність або постійне користування за межами села Гайове 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.91 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Рудницькому 
Юрію Сергійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520587500:02:000:1409),
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площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -
01.03), н тому числі: площею 1,4643 га -  рілля та 0,5357 га - пасовища за рахунок земель, 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування 
за межами села Стара Осота Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
I Іропозиції-

6.92 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Повх Теодозії 
Михайлівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520586000:02:000:0608), площею
2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому 
числі: площею 2,0000 га -пасовища, за рахунок земель, сільськогосподарського 
призначення, не наданих у власність або постійне користування за межами села 
Родниківка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.93 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Пухкому Ігорю 
Михайловичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520584500:02:000:0411), площею
1,8130 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому 
числі: площею 1,8130 га -  рілля, за рахунок земель, сільськогосподарського призначення, 
не наданих у власність або постійне користування за межами села Михайлівка 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.94 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Назаренку Ігорю 
Олександровичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520588500:02:000:9013), площею
1,2807 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому 
числі: площею 1,2807 га -  рілля, за рахунок земель, сільськогосподарського призначення, 
не наданих у власність або постійне користування за межами села Цвітне 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.95 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Мельнику 
Сергію Олександровичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520588000:51:000:0098), 
площею 1,5000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -
01.03), в тому числі: площею 1,5000 га -  рілля, за рахунок земель, сільськогосподарського 
призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: вулиця 
Партизанська, село Триліси Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.



За-З 
ІІроти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
I Іропозиції-

6.96 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Бабич Анні 
Володимирівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520555100:02:001:0025), площею
2.0000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому 
числі: площею 2,0000 га -  пасовища, за рахунок земель, сільськогосподарського 
призначення, не наданих у власність або постійне користування за межами села 
Китайгород ОлександрІвської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.97 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Шишку Валерію 
Михайловичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520580500:51:000:0321), площею
2.0000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому 
числі: площею 0,6832 га -  рілля та 1,3618 -  пасовища, за рахунок земель, 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування 
в межах села Бовтишка ОлександрІвської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.98 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Куценко 
Світлані Василівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:02:000:9114), 
площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -
01.03), в тому числі: площею 2,0000 га -  рілля, за рахунок земель, сільськогосподарського 
призначення, не наданих у власність або постійне користування за межами села Розумівка 
ОлександрІвської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
6.99 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність власність Рак Катерині 
Олексіївні земельну ділянку (кадастровий номер 3520588600:02:000:0277), площею 1,9665 
га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: 
площею 1,9665 га -  рілля, за рахунок земель, сільськогосподарського призначення, не 
наданих у власність або постійне користування за межами села Омельгород 
ОлександрІвської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
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6.100 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Зеленько 
Любові Миколаївні земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:51:000:0195), 
площею 0,6202 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -
01.03), в тому числі: площею 0,6202 га -  рілля, за рахунок земель, сільськогосподарського 
призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: вулиця 
П'ятихатська, село Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.101 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Зеленьку 
Сергію Петровичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:02:000:0396), 
площею 1,5000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -
01.03), в тому числі: площею 1,5000 га -  рілля, за рахунок земель, сільськогосподарського 
призначення, не наданих у власність або постійне користування за межами села Розумівка 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.102 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Медвідчуку 
Михайлу Михайловичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:51.000:0205), 
площею 1,1942 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -
01.03), в тому числі: площею 1,1942 га -  рілля, за рахунок земель, сільськогосподарського 
призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: провулок 
Матросова, село Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації- *
Пропозиції-

6.103 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Логвиненко 
Інні Василівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520582500:51:028:0003), площею 
0,3700 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому 
числі: площею 0,3700 га -  рілля, за рахунок земель, сільськогосподарського призначення, 
не наданих у власність або постійне користування за адресою: вулиця 1 Травня, село 
Голикове Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.104 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Журбі Петру 
Івановичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520585000:02:000:5068), площею 1,2500 
га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: 
площею 1,2500 га -  рілля, за рахунок земель, сільськогосподарського призначення, не



наданих у власність або постійне користування за межами села Підлісне Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.105 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Хоході 
Олексію Петровичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520555100:02:001:5003), 
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 Северинівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.106 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Безлюдьку 
Ігорю Олександровичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520555100:02:001:5001), 
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 Северинівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.107 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Богатирьову 
Максиму Олександровичу земельну діляйку (кадастровий номер 
3520588500:02:000:9019), площею 1,4732 га, для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,4732 га -  пасовища, за рахунок 
земель, сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне 
користування за межами села Цвітне Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

6.108 про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Нікорі Юлії 
Миколаївні земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:02:000:5101), площею
2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому 
числі: площею 2,0000 га -  пасовища (код угідь згідно з КВЗУ 002.02 Підгрупа включає 
сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для випасання худоби, 
здійснення заходів щодо охорони родючості ґрунтів та заборони інтенсивної 
сільськогосподарської діяльності при обробітку сільськогосподарських угідь пасовища, 
зокрема, заборона їх розорювання), за рахунок земель, сільськогосподарського



призначення, не наданих у власність або постійне користування за межами села Розумівка 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

10.1 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Задорожному 
Олексія Васильовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:51:000:0183), 
площею 0,1200 га, для індивідуального садівництва (код КВЦПЗ -  01.05), в тому числі: 
площею 0,1200 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності, не наданих у 
власність або постійне користування за межами села Розумівка Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

10.2 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Задорожній Ніні 
Василівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:51:000:0184), площею 0,1109 
га, для індивідуального садівництва (код КВЦПЗ -  01.05), в тому числі: площею 0,1109 га
-  рілля, за рахунок земель, комунальної власності, не наданих у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Гагаріна, 20, село Розумівка Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

10.3 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Горобченку 
Івану Валерійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:51:000:0191), 
площею 0,1200 га, для індивідуального садівництва (код КВЦПЗ -  01.05), в тому числі: 
площею 0,0916 га -  рілля та 0,0284 га - землі під сільськогосподарськими та іншими 
господарськими будівлями і дворами, за рахунок земель, комунальної власності, не 
наданих у власність або постійне користування за межами села Розумівка 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

10.4 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Кабак Тетяні
Анатоліївні земельну ділянку (кадастровий номер 3520587500:54:000:0026), площею 
0,1200 га, для індивідуального садівництва (код КВЦПЗ -  01.05), в тому числі: площею 
0,1200 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності, не наданих у власність або 
постійне користування за адресою: вулиця Молодіжна, село Поселянівка
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-



І Іропозиції-
10.5 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Шеремет Надії 

Федорівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520580300:51:000:0201), площею 0,0722 
та, для індивідуального садівництва (код КВЦПЗ -  01.05), в тому числі: площею 0,0722 га
- рілля, за рахунок земель, комунальної власності, не наданих у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Шевченка, 44, село Бірки Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З 
ІІроти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
1 Іропозиції-

10.6 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Данільченку 
Віктору Миколайовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520555100:50:032:0022), 
площею 0,1200 га, для індивідуального садівництва (код КВЦПЗ -  01.05), в тому числі: 
площею 0,1200 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності, не наданих у власність 
або постійне користування за адресою: провулок Ринковий, 24, селище міського типу 
Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.
За-З 
І Іроти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції-

10.7 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Омельченку 
Юрію Івановичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520555100:50:112:0041), площею 
0,1000 га, для індивідуального садівництва (код КВЦПЗ -  01.05), в тому числі: площею 
0,1000 га -  рілля, за рахунок земель, комунальної власності, не наданих у власність або 
постійне користування за адресою: вулиця Адамівська, селище міського типу 
Олександрівка, Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти- ,
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

10.8 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Зеленько Любові 
Миколаївні земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:51:000:0192), площею 
0,1200 га, для індивідуального садівництва (код КВЦПЗ -  01.05), в тому числі: площею 
0,1200 га -  рілля, за рахунок земель, сільськогосподарського призначення, не наданих у 
власність або постійне користування за адресою: вулиця Шевченка, село Розумівка 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

10.9 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Задорожній Інні 
Михайлівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:51:000:0176), площею 
0,1200 га, для індивідуального садівництва (код КВЦПЗ -  01.05), в тому числі: площею



0,1200 га -  рілля, за рахунок земель, сільськогосподарського призначення, не наданих у 
власність або постійне користування за межами села Розумівка Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

10.10 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність Задорожному 
Володимиру Васильовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:51:000:0208), 
площею 0,1200 га, для індивідуального садівництва (код КВЦПЗ -  01.05), в тому числі: 
площею 0,1200 га -  рілля, за рахунок земель, сільськогосподарського призначення, не 
наданих у власність або постійне користування за межами села Розумівка Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції-

11.1 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду Дубівці Вадиму 
Юрійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520580500:02:000:0437) в оренду 
терміном на 10 (десять) років, площею 0,6000 га, для городництва (код КВЦПЗ -  01.07) в 
тому числі: 0,6000 га -  рілля, за рахунок земель, сільськогосподарського призначення, які 
не надані у власність або постійне користування за межами села Бовтишка 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

11.2 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду Джирмі Ігору 
Івановичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520555100:50:032:0023) в оренду терміном 
на 7 (сім) років, площею 0,4973 га, для городництва (кодТСВЦПЗ -  01.07) в тому числі: 0,4973 
га -  рілля, за рахунок земель, сільськогосподарського призначення, які не надані у власність 
або постійне користування за адресою: провулок Ринковий, 30, селище міського т и п )^  
Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

11.3 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду Тихорському Василю 
Степановичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520555100:02:000:9052) в оренду 
терміном на 7 (сім) років, площею 0,1700 га, для городництва (код КВЦПЗ -  01.07) в тому 
числі: 0,1700 га -  рілля, за рахунок земель, сільськогосподарського призначення, які не 
надані у власність або постійне користування за адресою: селище міського типу 
Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.
За-З

34



Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

11.4 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду Назаренку Ігорю 
Олександровичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520588500:02:000:9015) в оренду 
терміном на 7 (сім) років, площею 0,6724 га, для городництва (код КВЦПЗ -  01.07) в тому 
числі: 0,6724 га -  рілля, за рахунок земель, сільськогосподарського призначення, які не 
надані у власність або постійне користування за межами села Цвітне Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

13.1 Про затвердження проекту землеустрою та передачу Норенку Віталію 
Вікторовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520555100:50:112:0039), площею 
0,0027 га, для будівництва індивідуального гаражу (код КВЦПЗ -  02.05), в тому числі: 
0,0027 га -  землі, зайняті поточним будівництвом та відведені під будівництво (будівництво 
на яких не розпочато), за рахунок земель комунальної власності, не наданих у власність або 
постійне користування в межах селища міського типу Олександрівка Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

13.2 Про затвердження проекту землеустрою та передачу Осипенку Сергію 
Володимировичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520555100:50:052:0039), площею 
0,0100 га, для будівництва індивідуального гаражу (код КВЦПЗ -  02.05), в тому числі: 
0,0100 га -  землі, зайняті поточним будівництвом та відведені під будівництво (будівництво 
на яких не розпочато), за рахунок земель комунальної власності, не наданих у власність або 
постійне користування за адресою: вулиця Чкалова (біля багатоквартирного житлового 
будинку № 94), селище міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

19.1 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачі у власність 
Мошуренко Ганні Василівні земельну ділянку (кадастровий номер 
3520585500:51:000:0182), 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, 
15, село Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З 
Проти- 
У трималися-



Рекомендації-
Пропозиції-

19.2 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачі у власність 
Ободовському Дмитру Павловичу земельну ділянку (кадастровий номер 
3520587500:53:000:0038), площею 0,2500 га, для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка (код КВЦПЗ 02.01), в тому 
числі: площею 0,2500 га -  малоповерхова забудова, за рахунок земель, комунальної 
власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця 
І’орького, 45, село Нова Осота Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З 
І Іроти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
I Іропозиції-

19.3 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачі у власність 
Комлачу Олександру Георгійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 
3520555100:50:107:0021), площею 0,0876 га, для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка (код КВЦПЗ 02.01), в тому 
числі: площею 0,0876 га -  малоповерхова забудова, за рахунок земель, комунальної 
власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця 
Калинова, 13, селище міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

19.4 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачі у власність 
Терновій Олені Анатоліївні земельну ділянку (кадастровий номер 
3520583000:51:000:0124), 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, 93, село Івангород Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

19.5 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачі у власність 
Гуземі Анні Олександрівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520588600:51:000:0066), 
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, 16, село Ясинове 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З 
Проти- 
У трималися-



Рекомендації-
Пропозиції-

19.6 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачі у власність 
Верболозу Олександру Володимировичу земельну ділянку (кадастровий номер 
3520588600:51:000:0054), площею 0,2386 га, для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка (код КВЦПЗ 02.01), в тому 
числі: площею 0,2386 га -  малоповерхова забудова, за рахунок земель, комунальної 
власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця 
Чигиринська, 37, село Ясинове Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

19.7 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачі у власність 
Євенко Тетяні Василівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520555100:50:121:0006), 
площею 0,1025 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка (код КВЦПЗ 02.01), в тому числі: площею 0,1025 га
-  малоповерхова забудова, за рахунок земель, комунальної власності, які не надані у 
власність або постійне користування за адресою: вулиця Ватутіна, 50, селище міського 
типу Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

19.8 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачі у власність 
Капацій Анатолію Михайловичу земельну ділянку (кадастровий номер 
3520588600:51:000:0081), 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 
Першотравнева, 23, село Ясинове Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

19.9 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачі у власність 
Крицькій - Пелагеї Андріївні земельну ділянку (кадастровий номер 
3520584000:51:000:0026), площею 0,2500 га, для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка (код КВЦПЗ 02.01), в тому 
числі: площею 0,2500 га -  малоповерхова забудова, за рахунок земель, комунальної 
власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Садова, 
6, село Красносілля Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З



Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

19.10 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачі у 
власність Асінович Тетяні Іванівні земельну ділянку (кадастровий номер 
3520584000:51:000:0026), площею 0,1009 га, для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка (код КВЦПЗ 02.01), в тому 
числі: площею 0,1009 га -  малоповерхова забудова, за рахунок земель, комунальної 
власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця 
Курганна, 49, селище міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

19.11 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачі у власність л 
Ракуті Жанні Дмитрівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520583000:51:000:0098), 
площею 0,2500 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка (код КВЦПЗ 02.01), в тому числі: площею 0,2500 га
-  малоповерхова забудова, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у 
власність або постійне користування за адресою: вулиця Шевченка, 124, село Івангород 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

19.12 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачі у власність 
Г орбенко Лідії Володимирівні земельну ділянку (кадастровий номер 
3520588600:51:000:0074), 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, ( 
18-а, село Ясинове Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

19.13 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачі у власність 
Тарасевичу Олександру Євгеновичу земельну ділянку (кадастровий номер 
3520555100:50:018:0046), площею 0,0574 га, для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), в тому 
числі: площею 0,0574 га -  під житловою забудовою одно -  та двохповерховою, за рахунок 
земель, комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за 
адресою: провулок Шевченка, 14, селище міського типу Олександрівка Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З

38



Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

19.14 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачі у власність 
Петруку Анатолію Петровичу земельну ділянку (кадастровий номер 
3520588600:51:000:0110), площею 0,2500 га, для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), в тому 
числі: площею 0,2500 га -  під малоповерховою забудовою, за рахунок земель, комунальної 
власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою:вулиця 
Шевченка, 25, село Ясинове Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З 
І Іроти- 
Утрималися- 
Рскомендації- 
1 Іропозиції-

19.15 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачі у 
власність Красніченко Ірині Миколаївні земельну ділянку (кадастровий номер 
3520555100:50:062:0012), площею 0,1342 га, для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), в тому 
числі: площею 0,1342 га -  під малоповерховою забудовою, за рахунок земель, комунальної 
власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця 
Декабристів, 25, селище міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

19.16 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачі у власність 
Бабич Галині Дем'янівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520583000:51:000:0129), 
площею 0,1577 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), в тому числі: площею 0,1577 
га -  під малоповерховою забудовою, за рахунок земель, комунальної власності, які не 
надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Молодіжна, 9, село 
Івангород Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

20.1 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачі у власність 
Січкарю Віктору Васильовичу земельну ділянку (кадастровий номер 
3520583000:02:000:0350), площею 3,0702 га, для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва (код КВЦПЗ -  01.01), в тому числі: 3,0702 га -  рілля, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
межами села Івангород Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
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За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

20.2 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачі у власність 
Краєвській Ніні Андріївні земельну ділянку (кадастровий номер 3520586500:02:000:0707), 
площею 3,0054 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (код 
КВЦПЗ -  01.01), в тому числі: 3,0054 га -  рілля, за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення, не наданих у власність або постійне користування за межами села Соснівка 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

20.3 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачі у власність 
Костенку Сергію Федоровичу земельну ділянку (кадастровий номер 
3520587500:02:000:1424), площею 3,7896 га, для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва (код КВЦПЗ -  01.01), в тому числі: 3,7896 га -  рілля, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
межами села Стара Осота Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

20.4 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачі у власність 
Лагно Катерині Пилипівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520587500:02:000:1423), 
площею 3,6234 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (код 
КВЦПЗ -  01.01), в тому числі: 3,6234 га -  рілля, за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення, не наданих у власність або постійне користування за межами села Стара 
Осота Олександрівської селищної ради Кропивницького дайону Кіровоградської області.
За-З ф
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

20.5 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачі у власність 
Мошку Олексію Васильовичу земельну ділянку (кадастровий номер 
3520587500:02:000:1431), площею 3,7034 га, для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва (код КВЦПЗ -  01.01), в тому числі: 3,7034 га -  рілля, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
межами села Стара Осота Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
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20.6 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачі у власність 
Тарану Валерію Миколайовичу земельну ділянку (кадастровий номер 
3520587500:02:000:0002), площею 3,0307 га, для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва (код КВЦПЗ -  01.01), в тому числі: 3,0307 га -  рілля, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
межами села Стара Осота Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

20.7 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачі у власність 
Іваненку Олегу Анатолійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 
3520584700:02:000:0241), площею 2,9819 га, для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва (код КВЦПЗ -  01.01), в тому числі: 2,9819 га -  рілля, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
межами села Несваткове Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

20.8 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачі у власність 
Тищенка Віктора Лук'яновича земельну ділянку (кадастровий номер 
3520584700:02:000:0254), площею 2,9997 га, для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва (код КВЦПЗ -  01.01), в тому числі: 2,9997 га -  рілля, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
межами села Несваткове Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

20.9 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачі у власність 
Гливі Надії Федосіївні земельну ділянку (кадастровий номер 3520584700:02:000:0256), 
площею 3,0416 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (код 
КВЦПЗ -  01.01), в тому числі: 3,0416 га -  рілля, за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення, не наданих у власність або постійне користування за межами села Несваткове 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

20.10 Про затвердження технічної документації та передачу у власність Орлику 
Миколі Яковичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520586500:02:000:0097), площею
3,0054 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗ 01.01), 
в тому чисті: 3,0054 га ріллі, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у



власність або постійне користування за адресою: Кіровоградська область, Олександрівська 
селищна рада, за межами села Соснівка.
За-З
ГІроти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

20.11 Про затвердження технічної документації та передачу у власність Дударенко 
Марії Платонівни земельну ділянку (кадастровий номер 3520587500:02:000:1422), площею 
3,9874 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗ -  
01.01), в тому числі: 3,9874 га -  рілля, за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення, не наданих у власність або постійне користування за межами села Стара 
Осота Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 
За-З 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції-

27.1.1 Про надання дозволу Поліщуку Руслану Юрійовичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1000 га у 
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ -  02.01) за рахунок земель житлової та 
громадської забудови, не наданих у власність або постійне користування за адресою: 
вулиця Калинова, 8 , селище міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.1.2 Про надання дозволу Неленю Михайлу Михайловичу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва (код 
згідно КВЦПЗ 01.07) орієнтовною площею 0,5500 га,*за рахунок земель комунальної 
власності з кадастровим номером 3520555100:02:00:904% які не надані у власність або 
постійне користування за межами селища міського типу Олександрівка Олександрівка 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.1.3 Про надання дозволу Неленю Володимиру Михайловичу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва (код 
згідно КВЦПЗ 01.07) орієнтовною площею 0,5500 га, за рахунок земель комунальної 
власності з кадастровим номером 3520555100:02:00:9049, які не надані у власність або 
постійне користування за межами селища міського типу Олександрівка Олександрівка 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 
За-З 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-



Пропозиції-
27.1.4 Про надання дозволу Черкас Валентині Іванівні на розроблення проекту

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,2200 га, за 
рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Дружби, 3, селище міського тупи
ОлександрівкаОлександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.1.5 Про надання дозволу Ламтію Віктору Миколайовичу 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 селища міського 
типу Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.1.6 Про надання дозволу Шпак Олені Михайлівні 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 селища міського типу 
Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції- ,

27.1.7 Про надання дозволу Стьожці Віталію Володимировичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за 
рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування 
в межах селища міського типу Олександівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів). 
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.2.1 Про надання дозволу Волкову Миколі Валентиновичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального 
садівництва (код згідно з КВЦПЗ 01.05), орієнтовною площею 0,1200 га, в тому числі: 
0,1200 га - рілля (код угідь згідно з КВЗУ 001.01), за рахунок земельної ділянки, яка не 
надана у власність або постійне користування за адресою: вулиця Погрібняка, 93, селище 
міського типу Єлизаветградка Олександрівської селищної ради Кропивницького району



Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.3.1 Про надання дозволу Каракуленко Наталії Сергіївні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння і випасання 
худоби (код згідно КВЦПЗ 01.08), орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га
- сіножаті (код угідь згідно з КВЗУ 002.01 підгрупа включає сільськогосподарські угіддя, 
які систематично використовуються для сінокосіння, здійснення заходів щодо охорони 
родючості ґрунтів та заборони інтенсивної сільськогосподарської діяльності при обробітку 
сільськогосподарських угідь сіножатей, зокрема, неможливості їх розорювання), за 
рахунок земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані 
у власність або постійне користування за межами села Бірки Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.3.2 Про надання дозволу Брайку Дмитру Мефодійовичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,4500 га, в 
тому числі: 0,4500 га -  рілля (код згідно КВЗУ 001.01), за рахунок земель комунальної 
власності, які не надані у власність або постійне користування в межах села Бірки 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 
(відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.3.3 Про надання дозволу Бабич Людмилі Василівні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1000 га у власність! 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (код КВЦПЗ -  02.01), за рахунок земель житлової та громадської 
забудови, не наданих у власність або постійне користування за адресою: вулиця Лесі 
Українки, село Бірки Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.4.1 Про надання дозволу Штаньку Олександру Миколайовичу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,2500 га у 
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ -  02.01) за рахунок земель житлової та 
громадської забудови, не наданих у власність або постійне користування за адресою: 
вулиця Шевченка, село Бовтишка Олександрівської селищної ради Кропивницького району



Кіровоградської області.
За-З 
Гіроти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
I Іропозиції-

27.4.2 Про надання дозволу Лисенку Михайлу Миколайовичу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 
1,6900 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне 
користування в межах села Бовтишка Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.4.3 Про надання дозволу Куценку Василю Петровичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,7000 га, за 
рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне 
користування в межах села Бовтишка Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-
Проти-
Утрималися-3
Рекомендації-
Пропозиції-

27.5.1 Про надання дозволу Бук Катерині Дмитрівні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,6300 га, в тому 
числі: 0,6300 га -  рілля (код угідь згідно з КВЗУ 001.01), за рахунок земельної ділянки 
сільськогосподарського призначення з кадастровим номером 3520581700:02:000:9088, яка 
не надана у власність або постійне користування за межам^і села Гайове Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.5.2 Про надання дозволу Георгієвій Марії Володимирівні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,2000 га, за 
рахунок земельної ділянки сільськогосподарського призначення, яка не надана у власність 
або постійне користування за межами села Гайове Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.

За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-



27.5.3 Про надання дозволу Загнибіді Павлу Павловичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,2000 га, за 
рахунок земельної ділянки комунальної власності, яка не надана у власність або постійне 
користуниппя в межах села Гайове Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.

За-З 
ІІроти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
Пронозиції-

27.5.4 Про надання дозволу Чулей Олені Іванівні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва (код згідно 
КВЦПЗ 01.07) орієнтовною площею 0,2500 га, за рахунок земель комунальної власності, 
які не надані у власність або постійне користування за межами села Гайове 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 
(відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.5.5 Про надання дозволу Терещенку Корнію Іларіоновичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,7493 га, в тому 
числі: 1,7493 га -  рілля (код угідь згідно КВЗУ 001.01), за рахунок земельної ділянки 
комунальної власності з кадастровим номером 3520581700:53:000:0050, яка не надана у 
власність або постійне користування за межами села Гайове Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.

За-
Проти-
Утрималися-3
Рекомендації-
Пропозиції-

27.5.6 Про надання дозволу Коваленко Тетяні Володимирівні на розроблення проекту^^ 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,7493 га, в тому 
числі: 1,7493 га -  рілля (код угідь згідно КВЗУ 001.01), за рахунок земельної ділянки 
комунальної власності з кадастровим номером 3520581700:53:000:0050, яка не надана у 
власність або постійне користування за межами села Гайове Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.

За-
Проти-
Утрималися- З
Рекомендації-
Пропозиції-

27.5.7 Про надання дозволу Касапенко Світлані Василівні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,7493 га, в тому 
числі: 1,7493 га -  рілля (код угідь згідно КВЗУ 001.01), за рахунок земельної ділянки 
комунальної власності з кадастровим номером 3520581700:53:000:0050, яка не надана у
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класність або постійне користування за межами села Гайове Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.

За-
IІроти-
Утрималися- З
Рекомендації-
Пропозиції-

27.5.8 Про надання дозволу Шатайло Світлані Василівні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,7493 га, в тому 
числі: 1,7493 га -  рілля (код угідь згідно КВЗУ 001.01), за рахунок земельної ділянки 
комунальної власності з кадастровим номером 3520581700:53:000:0050, яка не надана у 
власність або постійне користування за межами села Гайове Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.

За-
Ііроти-
Утрималися- З
Рекомендації-
Пропозиції-

27.5.9 Про надання дозволу Федоровій Марині Павлівні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,2000 га, в тому 
числі: 1,2000 га -  рілля (код угідь згідно КВЗУ 001.01), за рахунок земельної ділянки з 
кадастровим номером 3520581700:02:000:9061, яка не надана у власність або постійне 
користування за межами села Гайове Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації- Пропозиції-

27.5.10 Про надання дозволу Корлетяну Руслану Івановичу 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, в тому 
числі: 0,1000 га -  рілля (код угідь згідно КВЗУ 001.01), за рахунок земельної ділянки 
комунальної власності, яка не надана у власність або постійне користування за адресою: 
вулиця Молодіжна, село Веселе Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.6.1 Про надання дозволу Савченку Петру Григоровичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,6500 га, за 
рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Шевченка, 97, село Вищі Верещаки Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З 
Проти- 
У трималися-



Рекомендації-
Пропозиції-

27.6.2 Про надання дозволу Калініченку Ростиславу Олександровичу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 
0,6000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Тясминська, село Любомирка Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області.

За-З 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції-

27.6.3 Про надання дозволу Ясененку Миколі Григоровичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального 
садівництва (код згідно з КВЦПЗ 01.05), орієнтовною площею 0,1200 га, за рахунок 
земельної ділянки, яка не надана у власність або постійне користування за адресою: вулиця 
Шкільна, 55, село Любомирка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.6.4 Про надання дозволу Ясененко Марії Миколалаївні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального 
садівництва (код згідно з КВЦПЗ 01.05), орієнтовною площею 0,1200 га, за рахунок 
земельної ділянки, яка не надана у власність або постійне користування за адресою: вулиця 
Шкільна, 55, село Любомирка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації- ,
Пропозиції-

27.6.5 Про надання дозволу Усатенку Володимиру Васильовичу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 
0,4500 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Шевченка, 39, село Любомирка Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.6.6 Про надання дозволу Усатенко Ліні 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: вулиця Шевченка, 51, село Любомирка Олександрівської



селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
ІІроти-
Утрималися-
Рекомендації-
ІІропозиції-

27.7.1 Про надання дозволу Сердюку Олександру Григоровичу 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 в межах села Голикове Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З 
ІІроти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції-

27.8.1.Про надання дозволу Котову Станіславу Івановичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,7000 га, за 
рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Шевченка, 1, село Стримівка Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.8.2 Про надання дозволу Денисенко Людмилі Григорівні на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,7500 га, за 
рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування 
за адресою: вулиця Шевченка, 47, село Стримівка ^Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області. *
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.8.3 Про надання дозволу Корєховій Варварі Антонівні 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 Шкільна, 23, село Стримівка Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.8.4 Про надання дозволу Артеменку Вадиму Олександровичу на розроблення



проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею
1,3000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне
користування за адресою: село Івангород Олександрівської селищної ради
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.8.5 Про надання дозволу Дробіт Ганні Іванівні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,4000 га, за 
рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Маслова, 41, село Івангород Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних 
матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.8.6 Про надання дозволу Гайдабурі Валентині Павлівні 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 Шевченка, 44, село Івангород Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних 
матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації- '
Пропозиції- ,

27.8.7. Про надання дозволу Терещенко Ганні Михайлівні 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 Дубовий, 6, село Івангород Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних 
матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.8.8 Про надання дозволу Терновій Олені Анатоліївні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,4000 га, за 
рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Шевченка, 93, село Івангород Олександрівської



селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних 
матеріалів).
За-З 
І Іроти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
I Іропозиції-

27.8.9 Про надання дозволу Бондаренку Олегу Григоровичу 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 Мельника, село Івангород Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних 
матеріалів).
За-З 
1 Іроти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
ГІропозиції-

27.8.10 Про надання дозволу Ракуті Андрію Валерійовичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,5000 га, за 
рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Шевченка, 120., село Івангород Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних 
матеріалів).
За-З 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції- ,

27.8.11 Про надання дозволу Сисоєву Івану Васильовичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,7000 га, за 
рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Степова., село Івангород Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних 
матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.8.12 Про надання дозволу Луценко Тамарі Іванівні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,5100 га, за 
рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Степова, 34, село Івангород Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних 
матеріалів).
За-З



Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.8.13 Про надання дозволу Терещенку Федору Іларіоновичу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 
0,9000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне 
користування за адресою: село Івангород Олександрівської селищної ради
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.8.14 Про надання дозволу Сворінь Марії Іванівні, на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок орієнтовною площею 0,5600 га у 
власність, а саме:

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ -  02.01) орієнтовною площею 0,2500 га, за 
рахунок земель житлової та громадської забудови, не наданих у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Маслова, 28, село Івангород Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області;

для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) орієнтовною 
площею 0,3100 га, за рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної 
власності за адресою: вулиця Маслова, 28, село Івангород Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних 
матеріалів).

За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.8.15. Про надання дозволу Зінченко Людмилі Миколаївні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального 
садівництва (код згідно з КВЦПЗ 01.05), орієнтовною площею 0,1200 га, за рахунок 
земельної ділянки, яка не надана у власність або постійне користування за адресою: вулиця 
Шевченка, село Івангород Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.8.16 Про надання дозволу Коломійцю Сергію Васильовичу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 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: село Івангород 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 
(відповідно до графічних матеріалів).

За-З

52



*

селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних 
матеріалів).
За-З 
ІІроти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
I Іропозиції-

27.8.9 Про надання дозволу Бондаренку Олегу Григоровичу 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 Мельника, село Івангород Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних 
матеріалів).
За-З 
Ироги- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
I Іропозиції-

27.8.10 Про надання дозволу Ракуті Андрію Валерійовичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,5000 га, за 
рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Шевченка, 120., село Івангород Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних 
матеріалів).
За-З 
1Іроти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
I Іропозиції-

27.8.11 Про надання дозволу Сисоєву Івану Васильовичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у вЛ&сність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,7000 га, за 
рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Степова., село Івангород Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних 
матеріалів).
За-З 
1 Іроги- 
Утрималися- 
Рскомендації- 
1 Іропозиції-

27.8.12 Про надання дозволу Луценко Тамарі Іванівні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,5100 га, за 
рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Степова, 34, село Івангород Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних 
матеріалів).
За-З
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Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції-

27.8.13 Про надання дозволу Терещенку Федору Іларіоновичу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 
0,9000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне 
користування за адресою: село Івангород Олександрівської селищної ради
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
I Іропозиції-

27.8.14 Про надання дозволу Сворінь Марії Іванівні, на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок орієнтовною площею 0,5600 га у 
власність, а саме:

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ -  02.01) орієнтовною площею 0,2500 га, за 
рахунок земель житлової та громадської забудови, не наданих у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Маслова, 28, село Івангород Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області;

для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) орієнтовною 
площею 0,3100 га, за рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної 
власності за адресою: вулиця Маслова, 28, село Івангород Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних 
матеріалів).

За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.8.15. Про надання дозволу Зінченко Людмилі Миколаївні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального 
садівництва (код згідно з КВЦПЗ 01.05), орієнтовною площею 0,1200 га, за рахунок 
земельної ділянки, яка не надана у власність або постійне користування за адресою: вулиця 
Шевченка, село Івангород Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.8.16 Про надання дозволу Коломійцю Сергію Васильовичу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 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: село Івангород 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 
(відповідно до графічних матеріалів).

За-З
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Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.8.17 Про надання дозволу Зінченко Людмилі Миколаївні на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 
0,2000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Польова, село Івангород Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних 
матеріалів).

За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.8.18 Про надання дозволу Зінченку Владиславу Олександровичу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 
0,2200 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Польова, село Івангород Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних 
матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.8.19 Про надання дозволу Жижкуну Михайлу Олександровичу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 
0,5000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Польова, село ІвангЬрод Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської облавті (відповідно до графічних 
матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.8.20 Про надання дозволу Дубині Ніні Григорівні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,8000 га, за 
рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Польова, село Івангород Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних 
матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
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Пропозиції-
27.8.21 Про надання дозволу Колісник Оксані Василівні на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,1000 га, за 
рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Польова, село Івангород Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних 
матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.9.1 Про надання дозволу Плешанову Юрію Миколайовичу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 
0,6719 га, в тому числі: 0,6719 га - рілля (код угідь згідно з КВЗУ 001.01), за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення з кадастровим номером 3520583500:51:000:0013, які 
не надані у власність або постійне користування за межами за адресою: вулиця 
Мельниківська, село Красносілка Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.9.2 Про надання дозволу Мішустіній Ірині Ігорівні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,8600 га, за 
рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне 
користування за межами села Красносілка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів). 
За-З
Проти- ,
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.9.3 Про надання дозволу Дьогрик Олені Степанівні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,2905 га, в 
тому числі: 0,2905 га - пасовища (код угідь згідно з КВЗУ 002.02 Підгрупа включає 
сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для випасання худоби, 
здійснення заходів щодо охорони родючості грунтів та заборони інтенсивної 
сільськогосподарської діяльності при обробітку сільськогосподарських угідь пасовища, 
зокрема, заборона їх розорювання), за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення з кадастровим номером 3520583500:51 -.000:0002, які не надані у власність або 
постійне користування за межами села Красносілка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З 
Проти- 
У трималися-



Рекомендації-
Пропозиції-

27.9.4 Про надання дозволу Шевченку Юрію Івановичу 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 за адресою: вулиця Синьогубівська, 70, село Красносілка Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних 
матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.9.5 Про надання дозволу Дьогрику Олександру Володимировичу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною 
площею 1,2466 га, в тому числі 1,2466 га -  рілля (код КВЗУ 001.01), за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення з кадастровим номером 3520583500:51:000:0652, які 
не надані у власність або постійне користування за межами села Красносілка 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.9.6 Про надання дозволу Іщенко Наталії Володимирівні на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,5000 га, за 
рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Шкільна, 13, село Красносілка Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних 
матеріалів). 4
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.9.7 Про надання дозволу Поліщуку Миколі Олександровичу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 
0,1700 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Центральна, 16, село Бандурове Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних 
матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.9.8 Про надання дозволу Богаченко Олені Вікторівні на розроблення проекту



землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,0500 га, за 
рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Григорія Юрченка, 34, село Красносілка
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З 
Проти- 
Утpимaлиcя- 
Рекомендації- 
Пропозиції-

27.9.9 Про надання дозволу Гриб Антоніні Андріївні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,1700 га, за 
рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Садова, село Красносілка Олександрі вської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних 
матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.9.10 Про надання дозволу Грибу Григорію Івановичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,6200 га, за 
рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Шкільна, село Красносілка Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних 
матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.9.11 Про надання дозволу Уманець Лідії 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 за межамисела Красносілка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів). 
За-З

Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.9.12 Про надання дозволу Бабченку Сергію Сергійовичу 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 КВЗУ 001.01), за рахунок земель комунальної власності, 
які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Шкільна, село 
Красносілка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської
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області.
За-З 
І Іроти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
I Іропозиції-

27.11.1 Про надання дозволу Дворнику Юрію Миколайовичу 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, в тому числі: 0,4000 га - рілля (код угідь згідно з КВЗУ 001.01), за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне користування 
в межах села Михайлівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.11.2 Про надання дозволу Суржку Анатолію Віталійовичу 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: село Михайлівка Олександрівської селищної ради
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів). 
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.11.3 Про надання дозволу Гаращенко Ганні Юріївні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,3500 га, за 
рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Центральна, 242, село, Михайлівка Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних 
матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.11.4 Про надання дозволу Невмержицькому Валерію Миколайовичу 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, в тому числі: 0,2000 га - рілля (код угідь згідно з КВЗУ 001.01), за 
рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Пушкіна, 43, село Михайлівка Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних 
матеріалів).
За-З
Проти-
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Утрималися-
Рекомендації-
ІІропозиції-

27.11.5 Про надання дозволу Криворог Любові Анатоліївні 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 Горького, 44, село Михайлівка Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.11.6 Про надання дозволу Красюку Олегу Васильовичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,2500 га, в 
тому числі: 0,2500 га - рілля (код угідь згідно з КВЗУ 001.01), за рахунок земель 
комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: 
вулиця Пушкіна, 37, село Михайлівка Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.11.7 Про надання дозволу Толкач Галині Василівні 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, в 
тому числі: 0,1600 га - рілля (код угідь згідно з КВЗУ 001.01), за рахунок земель 
комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: 
вулиця Шевченка, 15, село Михайлівка Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області. *
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.11.8 Про надання дозволу Проскурі Максиму Ігоровичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,2500 га у 
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ -  02.01), за рахунок земель житлової та 
громадської забудови, не наданих у власність або постійне користування за адресою: 
вулиця Центральна, 139, Михайлівка Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.11.9 Про надання дозволу Ніколаєву Володимиру Миколайовичу на розроблення



ІЦМ̂ ШУ №МНЄу0фОІО ІЦІІМІІ НІДІІСДСІІІІЯ земельної ділянки в оренду для городництва (код 
ІІІДНН КИЦІII 01,07) оріпмошіоіо площею 0,6000 га, за рахунок земель комунальної 
ЩІМКО#!!« NN1 11# мидииі у ішісиість або постійне користування в межах села Григорівка 

.Мексйндрімсіїкої селищної ради Кропивницького району Кіровоградської
ПЙ НіПІ 11

Ними
У ір И М Й /ІИ їМ
И іИ О М *М Д Й Ц ІЇ-
Пр»ИН»1ИЦІЇ-

,’7.11,10 Про надання дозволу Філіппову Сергію Георгійовичу на розроблення 
проекту чсмлеустрою 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 
корис тування в межах села Григорівка Олександрівської селищної ради Кропивницького 
рийопу Кіровоградської області.
За-З 
І Іроти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції-

27.11.11 Про надання дозволу Толкач Галині Василівні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального 
садівництва (код згідно з КВЦПЗ 01.05), орієнтовною площею 0,1200 га, в тому числі: 
0,1200 га - рілля (код угідь згідно з КВЗУ 001.01), за рахунок земельної ділянки, яка не 
надана у власність або постійне користування за адресою: вулиця Шевченка, 16, село 
Михайлівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.
За-З 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації-
Пропозиції- '•

27.11.12 Про надання дозволу Литвинчуку Валерію 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: село Михайлівка Олександрівської селищної ради
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів). 
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.11.13 Про надання дозволу Герасимову Володимиру Володимировичу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною 
площею 0,4800 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або 
постійне користування за адресою: вулиця Садова, село Григорівка Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
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• илймії 
инії»
37.11,14 І Іро падання дозволу Ніколаєвій Тетяні Семенівні на розроблення проекту

1І 1|МНО щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва (код згідно 
% ПІ ,07) орієнтовною площею 0,6000 га, за рахунок земель комунальної власності, 

не МИДйні у нлнсність або постійне користування в межах населеного пункту Григорівка 
ММЙММІДрІиіч.кої селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Уіримшімсм-
И *ІН » М (Ж Д ІЩ ІЇ-
И р о И О Ш Ц ІЇ -

27.11.15 Про надання дозволу Ніколаєву Миколі Миколайовичу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва (код 
п ідім» КІ)ЦІ ІЗ 01.07) орієнтовною площею 0,6000 га, за рахунок земель комунальної 
нлпсності, які не надані у власність або постійне користування в межах населеного пункту

ри трійка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.
Чи-3 
І Іроти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
I Іроиозиції-

27.11.16 Про надання дозволу Суржику Сергію Анатолійовичу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею
1,3000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне 
користування за межами села Григорівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З 
Проти-
У трималися- ,
Рекомендації-
Пропозиції-

27.11.17 Про надання дозволу Наливку Віталію Анатолійовичу 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 населеного пункту 
Григорівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.11.18 Про надання дозволу Ніколаєву Володимиру Миколайовичу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння і 
випасання худоби (код згідно КВЦПЗ 01.08), орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі:
2,0000 га -  пасовища, за рахунок земель сільськогосподарського призначення з
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кадастровим номером 3520584500:02:000:9012, які не надані у власність або постійне 
користування за межами села Григорівка Олександрівської селищної ради 
Кронивницького району Кіровоградської області.
За-З 
І Іроти- 
Утрималися- 
Рокомендації-
I Ір О ІІО 'Ш Ц ІЇ-

27.11.19 Про надання дозволу Співаку Ігорю Михайловичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального 
садівництва (код згідно з КВЦПЗ 01.05), орієнтовною площею 0,0200 га, за рахунок 
земельної ділянки, яка не надана у власність або постійне користування за адресою: вулиця 
Дружби, 3, село Михайлівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З 
І Іроти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
I Іроиозиції-

27.12.1 Про надання дозволу Пересуньку Володимиру 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 за адресою: вулиця 
Кущівка, 6, село Несваткове Олександрівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.12.2 Про надання дозволу Тукало Діані Леонідівні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,7000 га, за 
рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне 
користування в межах села Несваткове Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.12.3 Про надання дозволу Голубець Любові Олександрівні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,2500 га у власність 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (код КВЦПЗ -  02.01), за рахунок земель житлової та громадської 
забудови, які не надані у власність або постійне користування за адресою: 
вулиця П'ятнадцята, 302, село Несваткове Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
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Рекомендації-
Пропозиції-

27.12.4 Про надання дозволу Левенцю Миколі Кириловичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,4300 га, за 
рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Яблунева, 8, село Несваткове Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.12.5 Про надання дозволу Василець Олександру Мироновичу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 
0,8000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Чотирнадцята, село Несваткове Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.12.6 Про надання дозволу Сінченко Любові Петрівні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,7500 га, за 
рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Шістнадцята, село Несваткове Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З 
Проти-
Утрималися- *
Рекомендації- ■»
Пропозиції-

27.12.7 Про надання дозволу Баранівській Галині Михайлівні на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 
0,3000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Дванадцята, село Несваткове Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.12.8 Про надання дозволу Андрюніну Олегу Анатолійовичу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 
1,1500 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Шкільна, 23, село Несваткове Олександрівської



селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З 
І Іроти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
I Іропозиції-

27.12.9 Про надання дозволу ФГ Лушпігана В.В. на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 
натурі (на місцевості), невитребуваних часток (паїв) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗ 01.01) в оренду на строк до дня 
державної реєстрації права власності на такі земельні ділянки, орієнтовною площею -  20,97 
і а, в тому числі: ріллі площею -  20,97 га, за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення (відповідно схеми поділу земель колективної власності колишнього КСП 
«Іскра») за межами села Нсваткове Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.

- земельна ділянка № 0276 орієнтовною площею 3,66 га;
- земельна ділянка № 0268 орієнтовною площею 3,42 га;
- земельна ділянка № 0283 орієнтовною площею 3,63 га;
- земельна ділянка № 0274 орієнтовною площею 3,42 га;
- земельна ділянка № 0273 орієнтовною площею 3,42 га;
- земельна ділянка № 0272 орієнтовною площею 3,42 га.

За-З 
ІІроти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
I Іропозиції-

27.13.1. Про надання дозволу Платоновій Раїсі Олександрівні, на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок орієнтовною площею 0,3000 га у 
власність, а саме:

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ -  02.01) орієнтовною площею 0,1947 га, за 
рахунок земель житлової та громадської забудови, не наданих у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Лесі Українки, 85і, село Підлісне Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської,області;

для індивідуального садівництва (код КВЦПЗ 01.05) орієнтовною площею 0,1052 га, 
за рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної власності за 
адресою: вулиця Лесі Українки, 85 село Підлісне Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.

За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.13.2 Про надання дозволу Парієнку Роману Романовичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального 
садівництва (код згідно з КВЦПЗ 01.05), орієнтовною площею 0,1200 га, за рахунок 
земельної ділянки, яка не надана у власність або постійне користування за адресою: вулиця 
Мічуріна, 22, село Підлісне Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
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Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.13.3 Про надання дозволу Парієнку Роману Романовичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,4000 га, за 
рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Авдієвського, села Підлісне Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних 
матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.13.4 Про надання дозволу Ткаченко Галині Анатоліївні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,5800 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-З

Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.13.5 Про надання дозволу Здержко Наталії Миколаївні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,9716 га, в 
тому числі: 0,9716 га - рілля (код угідь згідно з КВЗУ 001.01), за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення з кадастровим номером 3520585000:02:000:9015, які 
не надані у власність або постійне користування за межами села Підлісне 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.13.6 Про надання дозволу Мельнику Андрію Юрійовичу 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 Підлісне 
Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.13.7 Про надання дозволу Мельник Ользі Іванівни на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва (код згідно



КШ.ЩЗ 01.07) орієнтовною площею 0,6000 га, за рахунок земель комунальної власності, 
які не надані у власність або постійне користування в межах села Підлісне Олександрівка 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 
(відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.13.8 Про надання дозволу Здержко Наталії Миколаївні 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 Підлісне Олександрівка 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 
(відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.14.1 Про надання дозволу Чуб Світлані 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 сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або 
постійне користування за адресою: вулиця Степова, 6, село Родниківка Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.14.2 Про надання дозволу Завадській Любові 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 адресою: село Родниківка Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно графічних 
матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.14.3 Про надання дозволу Мисюкевичу Геннадію Дмитровичу 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 адресою: село Родниківка Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних 
матеріалів).
За-З
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Ироти- 
Утрималися- 
І’екомсндації- 
I Іропозиції-

27.14.4 Про надання дозволу Баркарю Борису 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 сільськогосподарського призначення, які не надані у 
власність або постійне користування за адресою: село Родниківка Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних 
матеріалів).
За-З 
І Іроти- 
Угрималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції-

27.14.5 Про надання дозволу Скринику Сергію Володимировичу 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, в тому числі: 0,8000 га - рілля (код угідь згідно з КВЗУ 001.01), за рахунок земель 
комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: 
вулиця Центральна, село Ясинуватка Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.14.6 Про надання дозволу Шершень Поліні Сергіївни на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в 
тому числі: 2,0000 га - пасовища (код угідь згідно з КВЗУ 002.02 Підгрупа включає 
сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для випасання худоби, 
здійснення заходів щодо охорони родючості грунтів та заборони інтенсивної 
сільськогосподарської діяльності при обробітку сільськогосподарських угідь пасовища, 
зокрема, заборона їх розорювання), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 
3520586000:02:000:9070, яка не надана у власність або постійне користування за межами 
села Родниківка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.14.7 Про надання дозволу Александровы Наталії Анатоліївні на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 
0,4000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Інгульська, село Родниківка Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно графічних матеріалів). 
За-З

66



І Іроги- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
ГІропозиції-

27.14.8 Про надання дозволу Черкас Людмилі Олександрівні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,2500 га у 
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ -  02.01) за рахунок земель житлової та 
громадської забудови, не наданих у власність або постійне користування за адресою: 
вулиця Шевченка, 21, село Родниківка Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.14.9 Про надання дозволу Лящуку Віктору Петровичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,2000 га, за 
рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Південна, село Родниківка Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних 
матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.14.10 Про надання дозволу Ткаченко Анні Олександрівні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,2500 га у 
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ -  02.01) за рахунок земель житлової та 
громадської забудови, які не надані у власність або постійне користування за адресою: 
вулиця Шевченка, 61, село Родниківка Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.14.11 Про надання дозволу Бовтиш Олександрі Миколаївні на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 
0,1500 га, в тому числі: 0,1500 га-рілля (код угідь згіднозКВЗУ 001.01), за рахунок земель 
комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: 
вулиця Південна, село Родниківка Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-



Пропозиції-
27.14.12 Про надання дозволу Новик Яні Вікторівні на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,4400 га, в 
тому числі: 0,4400 га - рілля (код угідь згідно з КВЗУ 001.01), за рахунок земель 
комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: 
вулиця Південна, село Родниківка Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.14.13 Про надання дозволу Бутаковій Катерині Іванівні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,5000 га, в 
тому числі: 0,5000 га - рілля (код угідь згідно з КВЗУ 001.01), за рахунок земель 
комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: 
вулиця Садова, село Ясинуватка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.14.14 Про надання дозволу Гордієнко Вірі Михайлівні 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 - рілля (код угідь згідно з КВЗУ 001.01), за рахунок земель 
комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: 
провулок Степовий, село Ясинуватка Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти- ,
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.14.15 Про надання дозволу Бєліку Василю Васильовичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,3720 га, в 
тому числі: 0,3720 га - рілля (код угідь згідно з КВЗУ 001.01), за рахунок земель 
комунальної власності, які не надана у власність або постійне користування за адресою: 
вулиця Східна, село Родниківка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.14.16 Про надання дозволу Бєліку Василю Васильовичу, на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок орієнтовною площею 0,3700 га у



власність, а саме:
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ -  02.01) орієнтовною площею 0,2500 га, за 
рахунок земель житлової та громадської забудови, 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) орієнтовною площею 0,1200 
га, за рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної власності за 
адресою: вулиця Східна, 24, село Родниківка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.

За-З
Ііроти-
Утрималися-
Рекомендації-
ГІропозиції-

27.14.17 Про надання дозволу Горобєй Яні Володимирівні, на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок орієнтовною площею 0,5000 га у 
власність, а саме:

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

для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) орієнтовною 
площею 0,2500 га, за рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної 
власності за адресою: вулиця Садова, село Родниківка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.14.18 Про надання дозволу Гладьку Олександру Володимировичу, на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, орієнтовною площею 0,9000 га у 
власність, а саме:

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

для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) орієнтовною 
площею 0,6500 га, за рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної 
власності за адресою: село Родниківка Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.14.19 Про надання дозволу Терновій Ірині Миколаївні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,2500 га у власність
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для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (код КВЦПЗ -  02.01) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови, не наданих у власність або постійне користування за адресою: вулиця Інгульська, 
59, село Родниківка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.14.20 Про надання дозволу Діхтярю Юрію 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 
сільськогосподарського призначення (кадастровий номер 3520586000:02:000:0567), які не 
надані у власність або постійне користування за межами села Родниківка 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.15.1 Про надання дозволу Зименко Ользі Наумівні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального 
садівництва (код згідно з КВЦПЗ 01.05), орієнтовною площею 0,1200 га, в тому числі: 0,1200 
га - рілля (код угідь згідно з КВЗУ 001.01), за рахунок земельної ділянки, яка не надана у 
власність або постійне користування за межами села Розумівка Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти- •«
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.15.2 Про надання дозволу Теличенко Валентині Дмитрівні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального 
садівництва (код згідно з КВЦПЗ 01.05), орієнтовною площею 0,1200 га, в тому числі: 0,1200 
га - рілля (код угідь згідно з КВЗУ 001.01), за рахунок земельної ділянки, яка не надана у 
власність або постійне користування за межами села Розумівка Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.15.3 Про надання дозволу Вовченко Олені Павлівні 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
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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-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.15.4 Про надання дозволу Гутіній Анастасії Анатоліївні 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 земель сільськогосподарського 
призначення, які не надана у власність або постійне користування за межами села 
Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

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

27.15.6 Про надання дозволу Вовченко Олені Павлівні, на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок орієнтовною площею 0,3700 га у 
власність, а саме:

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ -  02.01) орієнтовною площею 0,2500 га, за 
рахунок земель житлової та громадської забудови, не наданих у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Чкалова, 29, село Розумівка Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області;

для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) орієнтовною 
площею 0,1200 га, за рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної 
власності за адресою: вулиця Чкалова, 29, село Розумівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-З 
Проти- 
У трималися-



Рекомендації- 
I Іроію іиції-

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

27.16.2 Про надання дозволу Таран Анні Миколаївні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення, які не надана у власність або 
постійне користування за межами села Нижчі Верещаки Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів). 
За-З 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції-

27.16.3 Про надання дозволу Кононенко Людмилі Михайлівні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за 
рахунок земель комунальної власності, які не на&ані у власність або постійне 
користування за межами села Нижчі Верещаки Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області(відповідно до графічних матеріалів). 
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.16.4 Про надання дозволу Касапенку Анатолію Максимовичу 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 Нижчі Верещаки Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області(відповідно до графічних матеріалів). 
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-



27.16.5 Про надання дозволу Колдомову Сергію Аркадійовичу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею
2,0000 га, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, які не надана у 
власність або постійне користування за межами села Нижчі Верещаки Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних 
матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.17.1 Про надання дозволу Чапалі Віктору 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 земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування 
за адресою: вулиця Перемоги, село Ставидла Олександрівської селищної ради
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

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

27.17.3 Про надання дозволу Клименко Ніні Євгенівні, на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок орієнтовною площею 1,3500 га у власність, 
а саме:

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ -  02.01) орієнтовною площею 0,2500 га, за 
рахунок земель житлової та громадської забудови, не наданих у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Перемоги, 45, село Ставидла Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області;

для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) орієнтовною 
площею 1,1000 га, за рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної 
власності за адресою: вулиця Перемоги, 45, село Ставидла Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-



27.18.1 Про надання дозволу ТОВ «Агропромислова група «Проагро» на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для 
іншого сільськогосподарського призначення (код згідно КВЦПЗ 01.13), орієнтовною 
площею 3,1205 га, в тому числі: 3,1205 га - землі під сільськогосподарськими та іншими 
господарськими будівлями і дворами (код угідь згідно з КВЗУ 013.00), за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне користування 
за адресою: вулиця Олександрівська, 4, село Нова Осота Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
II роти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції-

27.18.2 Про надання дозволу Цюркало Анастасії Олексіївні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в 
тому числі: 2,0000 га - пасовища (код угідь згідно з КВЗУ 002.02 Підгрупа включає 
сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для випасання худоби, 
здійснення заходів щодо охорони родючості ґрунтів та заборони інтенсивної 
сільськогосподарської діяльності при обробітку сільськогосподарських угідь пасовища, 
зокрема, заборона їх розорювання), за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення з кадастровим номером 3520587500:02:000:1390, які не надані у власність або 
постійне користування за межами села Поселянівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.18.3 Про надання дозволу Ковалю Владиславу Олександровичу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в тому 
числі: 2,0000 га - пасовища (код угідь згідно з* КВЗУ 002.02 Підгрупа включає 
сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для випасання худоби, 
здійснення заходів щодо охорони родючості ґрунтів та заборони інтенсивно^) 
сільськогосподарської діяльності при обробітку сільськогосподарських угідь пасовища, 
зокрема, заборона їх розорювання), за рахунок земель сільськогосподарського призначення
з кадастровим номером 3520587500:02:000:1390, які не надані у власність або постійне
користування за межами села Поселянівка Олександрівської селищної ради Кропивницького
району Кіровоградської області
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.18.4 Про надання дозволу Малетичу Віталію 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: 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
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сільськогосподарської діяльності при обробітку сільськогосподарських угідь пасовища,
зокрема, заборона їх розорювання), за рахунок ділянки сільськогосподарського призначення
з кадастровим номером 3520587500:02:000:1390, які не надані у власність або постійне
користування за межами села Поселянівка Олександрівської селищної ради Кропивницького
району Кіровоградської області
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.18.5 Про надання дозволу Малетичу Миколі Васильовичу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею
2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га - пасовища (код угідь згідно з КВЗУ 002.02 Підгрупа 
включає сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для випасання 
худоби, здійснення заходів щодо охорони родючості ґрунтів та заборони інтенсивної 
сільськогосподарської діяльності при обробітку сільськогосподарських угідь пасовища, 
зокрема, заборона їх розорювання), за рахунок ділянки сільськогосподарського 
призначення з кадастровим номером 3520587500:02:000:1390, які не надані у власність або 
постійне користування за межами села Поселянівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.18.6 Про надання дозволу Петровій Зої Володимирівні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва (код згідно 
КВЦПЗ 01.07) орієнтовною площею 0,0700 га, за рахунок земель комунальної власності, 
які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Горького, село 
Нова Осота Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області (відповідно до графічних матеріалів).

За-З
Проти- „
Утрималися-
Рекомендації- визначити про наявність доступу до земельної ділянки.
Пропозиції-

27.18.7 Про надання дозволу Балюк Інні Володимирівні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,5000 га, за 
рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Івана Лісняка, село Стара Осота Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.18.8 Про надання дозволу Горячківському Геннадію Петровичу 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 Центральна, 44, село Нова Осота Олександрівської селищної ради
Кропивницького району Кіровоградської області
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.18.9 Про надання дозволу Клименко Вікторії Володимирівні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,2500 га, за 
рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування 
за адресою: вулиця Центральна, село Стара Осота Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації- ж
Пропозиції- ™

27.18.10 Про надання дозволу Клименко Тетяні Степанівні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,1900 га, за 
рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Центральна, 81, село Стара Осота Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утримапися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.18.11 Про надання дозволу Дорошку Олександру Григоровичу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 
0,4000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Молодіжна, село Стара Осота Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.18.12 Про надання дозволу Ільченку Іллі Єфремовичу 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 ділянки сільськогосподарського 
призначення з кадастровим номером 3520587500:02:000:1383, які не надані у власність або 
постійне користування за межами села Стара Осота Олександрівської селищної ради
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Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.18.13 Про надання дозволу Зеленьку Руслану Сергійовичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,3000 га, за 
рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування 
за адресою: вулиця Центральна, село Стара Осота Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.18.14 Про надання дозволу Скрипнику Віталію Олександровичу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею
2,0000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне 
користування в межах села Іванівка Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.18.15 Про надання дозволу Скрипнику Віталію Олександровичу 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 Іванівка 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 
(відповідно до графічних матеріалів). ,

За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.18.16 Про надання дозволу Хоньці Любові Павлівні, на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок орієнтовною площею 0,3100 га у 
власність, а саме:

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ -  02.01) орієнтовною площею 0,2500 га, за 
рахунок земель житлової та громадської забудови, не наданих у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Центральна, 32, село Нова Осота Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області;

для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) орієнтовною 
площею 0,0600 га, за рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної 
власності за адресою: вулиця Центральна, 32, село Нова Осота Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних



МІІІ оріи.іі і п).
Чи-1 
ІІроти- 
Угрималися- 
Рекомендації- 
I Іропош ції-

27.18.17 Про надання дозволу Стаднику Миколі Павловичу на розроблення проекту 
чемлеуеіроіо щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального 
садівництва (код згідно з КВЦПЗ 01.05), орієнтовною площею 0,1200 га, за рахунок 
чемелі.ної ділянки, яка не надана у власність або постійне користування за адресою: вулиця 
Молодіжна, 106, село Стара Осота Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
За-З 
І Іроти- 
Утримапися- 
Рекомендації- 
Пропозиції-

27.19.1 Про надання дозволу Скрипнику Владиславу Миколайовичу на розробленні^ 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння 
випасання худоби (код згідно КВЦПЗ 01.08), орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок 
земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність 
або постійне користування в межах села Триліси Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.20.1 Про надання дозволу Ушакову Вадиму Валентиновичу, на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок орієнтовною площею 1,3000 га у 
власність, а саме:

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ -  02.01) брієнтовною площею 0,2500 га, за 
рахунок земель житлової та громадської забудови, не «наданих у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Шкільна, 48, село Цвітне Олександрівської селищної рад^ф  
Кропивницького району Кіровоградської області;

для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) орієнтовною 
площею 1,0500 га, за рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної 
власності за адресою: вулиця Шкільна, 48, село Цвітне Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).

За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.21.1 Про надання дозволу Дворник Анні Анатоліївні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,6000 га, в тому 
числі: 0,6000 га - рілля (код угідь згідно з КВЗУ 001.01), за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне користування н 
межах села Омельгород Олександрівської селищної ради Кропивницького району
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Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.22.1 Про надання дозволу Третяк Ліні Миколаївні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1500 га у власність 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (код КВЦПЗ -  02.01), за рахунок земель житлової та громадської 
забудови, не наданих у власність або постійне користування за адресою: вулиця Молодіжна, 
19, село Букварка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.22.2 про надання дозволу Штанці Людмилі Олександрівні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального 
садівництва (код згідно з КВЦПЗ 01.05), орієнтовною площею 0,1200 га, за рахунок 
земельної ділянки, яка не надана у власність або постійне користування за адресою: вулиця 
Молодіжна, село Букварка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.22.3 Про надання дозволу Третяк Ліні Миколаївні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального 
садівництва (код згідно з КВЦПЗ 01.05), орієнтовною площею 0,1200 га, за рахунок 
земельної ділянки, яка не надана у власність або постійне користування за межами села 
Букварка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.22.4 Про надання дозволу Сухорученко Валентині Олександрівні на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння і 
випасання худоби (код згідно КВЦПЗ 01.08), орієнтовною площею 1,0000 га, 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.
За-
Проти-
Утрималися-
Рекомендації- зняти питання з розгляду та відправити на доопрацювання 
Пропозиції-

27.22.5 Про надання дозволу Сухорученку Володимиру Олександровичу на
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розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для 
сінокосіння і випасання худоби (код згідно КВЦПЗ 01.08), орієнтовною площею 1,0000 га, за 
рахунок земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у 
власність або постійне користування за межами села Букварка Олександрівської селищної 
ради Крої і и ви ицького району Кіровоградської області.
На
проти- 
У грималися-
Рекомендації— зняти питання з розгляду та відправити на доопрацювання 
ІІропозиції-

27.22.6 Про надання дозволу Слободяну Юрію Савовичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за 
рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне 
користування за межами села Букварка Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів).
За-
Проти-
Утрималися—
Рекомендації- зняти питання з розгляду та відправити на доопрацювання 
Пропозиції

27.22.7 Про надання дозволу Білецькому Івану Миколайовичу 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 Тарасівка Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних 
матеріалів).

За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

27.22.8 Про надання дозволу Білецькій Вірі Олексіївні 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, яьф^ 
не надані у власність або постійне користування в межах села Тарасівка Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних 
матеріалів).

За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

29.1 Про продовження терміну дії договорів оренди земельних ділянок 
3520555400:02:000:9057 площею 53,5384 га та 3520555400:02:000:9058 площею 37,7657 
га (КВЦПЗ 01.01.Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва), 
розташованих за межами селища міського типу Єлизаветградка Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, укладених між 
Олександрівською районною державною адміністрацією та ФГ «Стожари» від 
08.12.2011 року №№ 352050004000811, 352050004000812, з урахуванням додаткових 
угод до них, терміном на 10 років.
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За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

30.1 Про внесення змін до рішення чотирнадцятої сесії восьмого скликання 
Олександрівської селищної ради від 30 червня 2021 року № 1190 «Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства Дядюрі Г.С.», виклавши в новій редакції, а 
саме: Надати дозвіл Дядюрі Григорію Степановичу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,6379 га, в тому числі:
0,6379 га - рілля (код угідь згідно з КВЗУ 001.01) за рахунок земельної ділянки, яка не 
надана у власність або постійне користування за адресою: вулиця Тясминська, 11, село 
Соснівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

30.2 Про внесення змін до пункту 2 рішення тридцять восьмої сесії Олександрівської 
селищної ради сьомого скликання від 14 червня 2019 року № 906 «Про розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки по вулиці 
Коцюбинського,30 в смт Олександрівка» , виклавши його в наступній редакції:

Забезпечити розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земельної ділянки по вулиці Коцюбинського, 30, селище міського типу Олександрівка за 
рахунок коштів місцевого бюджету Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції- ,

30.3 Про внесення змін до рішення триддять третьої сесії сьомого скликання 
Староосотської сільської ради від 11 червня 2020 року № 869 «Про надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 
Гавриленко Ольгі Віталіївні», виклавши в новій редакції:

Надати дозвіл Гавриленко Ользі Віталіївні на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі:
2,0000 га - рілля (код угідь згідно з КВЗУ 001.01) за рахунок земельної ділянки, яка не 
надана у власність або постійне користування за межами села Стара Осота 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

30.4 Про внесення змін до рішення тридцять третьої сесії сьомого скликання 
Староосотської сільської ради від 11 червня 2020 року № 856 «Про надання дозволу на



виготовлення проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 
( 'ідейко Віталію Олександровичу», виклавши в новій редакції, а саме:

І Іадати дозвіл Сіденку Віталію Олександровичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в 
тому числі: 2,0000 га - пасовище (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, 
»окрема, заборона їх розорювання), за рахунок земельної ділянки, яка не надана у 
власність або постійне користування за межами села Стара Осота Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З 
І Іроги- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
I Іропозиції-

30.5 Про внесення змін до рішення тридцять третьої сесії сьомого скликання 
Староосотської сільської ради від 11 червня 2020 року № 860 «Про надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 
І Іорядько Віталію Володимировичу», виклавши в новій редакції, а саме:

1. Надати дозвіл Порядьку Віталію 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 - пасовище (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, яка не надана у 
власність або постійне користування за межами села Стара Осота Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися- .
Рекомендації- 
Пропозиції-
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