
u_ ,  ̂ ПРОТОКОЛ № S^ засідання постійної комісії селищної ради з питань сільського господарства, 

'землевпорядкування, екології та раціонального використання природних ресурсів

кіл 21 травня 2021 року смт Олександрівна
ПРИСУТНІ:

голова постійно ї ком ісії: Ковтун  В .О . 
секретар постійно ї ком ісії: Бойко P .M .
члени постійної ком ісії: П існий  О.. Савченко С .В .. Сокол С .М .

ЗАПРОШЕНІ:

1 l  і і іечний О.І, 
Ьрайко В .В .

Склиренко В .І.

В і і ер М.М.

І Олександрійський селищ ний голова 
! Секретар Олександрійської селищ ної р і ці 
І Кронивницького району Кіровоградської 
І області

Зас тупник селищного голови з питань 
І д іяльності виконавчих органів 
І О лександрівсько ї селищ ної ради 

Кронивницького району К іровоградської 
І області
І Начальник відділу земельних ресурсів та 

просторового планування Олекандрівської 
селищ ної ради Кронивницького району 
Кіровоградської облас гі
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Розгляд земельних питань та проектів рішень, які будуть внесені на розгля. 

тринадцятої сесії Олександрійської селищ ної ради Крогіивницького район) 
К іровоградської області восьмого скликання.
СЛУХАЛИ:

Перелік земельних питань та проектів рішень, які будуть внесені на розгля; 
тринадцятої сесії Олександр і вс ь ко ї селищ ної ради восьмого скликання - В ітер  М и ко л і 
М ихайлович - начальника відділу земельних ресурсів та просторового планування 
Олекеандрівської селищ ної ради Крогіивницького району К іровоградсько ї області. Дал 
перелік:

1. Про визначення переліку земельних ділянок комунальної власності, право оренди які' 
виставляється на земельні торги, які розташовані на території Олекеандрівської селищної ра, 
Крогіивницького району Кіровоградської області, право оренди на які виставляється на земелі 
оргп окремими лотами згідно_додатку.

! 01.01 .Для ведення 
товарного 1 іродаж5520586000:51:000:0159 1,8003 Рілля

і 520586000:51:000:0086 Рілля

3520586000:51:000:0161 0.2567 Рілля

4 3520581700:02:000:0667 1.5620 Рілля

3520581 500:02:000:9016 18.3895 • Пасовища

сільськогосподарської о 
виробництва

01.01 .Д ія ведення
товарного
сільської осподарського 
виробництва

01.01 .Для ведення 
товарного
сільськогосподарського
виробництва

01.01 .Для ведення 
1 товарного

сіл і.с ь ко і ості о; та рс ь к о і о 
виробництва

права ореп;
*

Продаж 
права оренди

Продаж 
права оренди

Продаж І
права оренд'1 ^  |

01.01 .Д ія ведення 
товарного Продаж
сільськогосподарського ! права оренди 
виробництва [

За 5
І Іроти-
Утрималися-
Рскомендації-
Пропозиції-
Зауваження-

2.1. Відмовити громадянці Прихідько Лідії Петрівні у наданні дозволу на розроблення 
документації із землеустрою щодо виділення в натурі (на місцевості) земельної частки (паю) 
площею 8.76 умовних кадастрових гектар за рахунок земельної ділянки 3520581500:02:000:9016 
площею 18,3895 га за межами села Букварна на території Олекеандрівської селищної ради 
Крогіивницького району Кіровоградської області з наступних підстав: на ділянку
3520581500:02:000:9016 площею 18,3895 та, що зазначена на графічних матеріалах доданих до
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І Ірихідько Jl. ll. ,  не зареєстровано право комунальної власності.

Далі;

<

У

І І р ч  І II

N ірнмалпси- 
I Чкоме ї ідації- 
I Іроіюзиції- 
іа> важення-

2.2. Відмовити Федорову Павлу Геннадійовичу у наданні ’дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду для городництва (код КВЦ П З  01.07), 
орієнтовною площею 1,0300 га, (дві ділянки площами 0,2800 га та 0.7500 га) розташовані в мажах 
села Гайове Олександрівеької селищної ради Кропивницького район) Кіровоградської області, у 
зв'язку з тим. що згідно з доданих графічних матеріалів на бажані земельні ділянки рішенням 44 
сесії 7 скликання Веселівської сільської ради надано дозволи на розробку ііроектної документації 
третім особам’.
За -~5 
ГІроти- 
Утрималися- 
Рекомепдації- 
1 Іропозинії- 
За> важен н я-

2.4. Відмовити Кутурлашу Петру Дмитровичу у наданні дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренд)'для городницт ва (код
КВЦ П З 01.07). орієнтовною площею 2.0000 га. яка розташована за межами села Кримки 
Олександрівеької селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, з таких підстав: 
в і д п о в і д н о  доданих графічних матеріалів бажана земельна ділянка перебуває в державній 
власності.
За о 
1 Іроти- 
Утрималися- 
Рекомендації-
I Іронозиції- 
Зауваження-

2.4. Відмовити Брайку Віталію Васильовичу у наданні дозволу на розробку проект) 
землеус трою щодо відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння і випасання худоби (код 
КВЦ П З  01.08), орієнтовною площею 0,4000 га. яка розташована за межами села Б і р к и 
Олександрівеької селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, з таких підстав; 
у відповідності до частини сьомої статті 1 1 8 Земельного кодексу України, а саме: у зв’язку з тим, 
пю відповідно доданих графічних матеріалів бажана земельна ділянка перебуває в державній 
власності.
За -5
I I рот и-
Ут р и малися- 
Рекомепдації- 
I Іроіюзиції- 
Зау важеиня-

2.5. Відмовити Заболот ньому Олексію Пет ровичу. Огорову Андрію Романовичу, Діхтяренку 
Віталію Івановичу. Уразовській Катерині Миколаївні. Седлецькому Андрію Олександровичу, 
Деренкову Сергію Михайловичу у наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у власність га для ведення особистого селянського господарства 
орієнтовними площами 2.00 за межами села Бовтишка Олександрівеької селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області з таких підстав: земельна ділянка, зображена на 
доданих графічних матеріалах перебуває у постійному користуванні іншої особи, тому подана 
заява не відповідає вимогам статті 118 Земельного кодексу України, а саме до клопотання не 
додано погодження землекористувача (у разі вилучення земельної ділянки, т о  перебуває у 
корис ту ваш (я інших >
За ■■■ 5



І Іро’І'И- 
Утрималися- 
Рскомендації-
Пропозиції - заступник селищного голови Скляренко В І. зазначив, що земельні ділянки 
перебувають у постійному користуванні В А Т  «Кіровоград рибі оси».
Зауваження-

2.6. Відмовити: Данільчеику Віктору Миколайовичу. 1 иричу Олексію Васильовичу, Цвик 
Любові Андріївні. Данільченко Вікторії Миколаївні. Цвик і с і я н і  Миколаївні, Цвику Миколі 
Михайловичу. Кононенко Людмилі Михайлівні. Каліпічепк) Владислав) Михайловичу. Колісник 
Аллі Михайлівні. Касапенку Анатолію Максимовичу \ наданні дозволів па розроблення проектів 
зсмле\строю щодо відведення земельних ділянок у власність, для ведения особистого селянського 
і оенодарства, орієнтовними площами 2.0000 га, на тери торії Олександрійської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області, за межами селища міського типу Олекандрівка. з 
наступних підстав: у відповідності до частини 7 статті 1 18 Земельною кодексу України. А  саме, на 
земельну' ділянку, згідно поданих графічних матеріалів. Олександрівською селищною радою 
прийнято рішення від 27 серпня 2020 року №1 290 «Про створення громадських сіножатей і 
пасовищ за межами селища міського типу Олександрівна».
За 5 
Гіроти-
Утрималися- Ы
Рекомендації- ;
I Іропозиції- 
Зауваження-

2.7. Відмовити Баску Сергію Івановичу у паланні доти і\ на рпірпбкл проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок у власніс ть для ведення особисмі о селянського господарств;! 
(код КВЦ П З 01.03). орієнтовною площею 2.0000 іл. розіапюван> в межах села Ьірки 
Олександрівської селищної ради Кропивницького район) Кіровоградської област і, з таких підстав: 
у відповідності до частини сьомої статті 1 18 Земельного кодексу України, а саме: і г ід н о  з  доданих 
графічних матеріалів на бажану земельну ділянку рішенням сесії Бірківської сільської ради надано 
дозволи на розробку проектної документації третім особам.
За -5 
ТІ роти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції- 
Зауваження-

2.8. Відмовити Козу і іл я ці Владі Григорівні у наданні дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянської* ( 
господарства (код К В Ц П З  01.03), орієнтовною площею 2.0000 га. розташованої в межах села 
Бірки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської област і, з таких 
підстав: у відповідності до частини сьомої етапі 118 Земельного кодекс) України, а саме: 
невідповідність місця розташування об'єкта до генерального плану населеного пункту село Бірки 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За 5
II роїи- 
Утрнмалиея- 
Ре ком егіда ці ї-
1 Іропозиції- 
Зауваження-

2.9. Відмовити Артемошіній Япі Андріївні у наданні дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського 
господарства (код К В Ц П З  01.03), орієнтовною площею 1,0000 та, 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 * 
ад.міністрагивно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій і

: I.
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населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку. \ в і д п о в і д н о с т і  
до частини сьомої статті 1 18 Земельного кодексу України, а саме: ділянка зазначена заявником у
графічних матеріалах не відповідає вимогам генерального плану села Красное Ілля
( Олександрійської селищної ради Кронивницького району Кіровоградської області,
'..і а 5 
1 Іроти- 
Ут рималися- 
Рекоменда ції- 
Пронозиції- 
Зау важення-

2.10. Відмовити Ткаченко Світлані Миколаївні у наданні дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського 
іосподарства (код КВЦ Г ІЗ  01.03), орієнтовною площею 1.0000 га, з таких підстав: у відповідності 
до частини сьомої статті 1 18 Земельного кодексу України, а саме: ділянка зазначена заявником у
і рафічних матеріалах не відповідає вимогам генерального плану села Красносілля
Олександрівської селищної ради Кронивницького району Кіровоградської област і.
З а .5
ГІроти- 
Утримадися- 
Рекомендації- 
1 Іропозиції- 
Зау важення-

2.11. Відмовити Косенко Валентині Олексіївні у паланні дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність /тля ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦ ГІЗ  01.03). орієнтовною площею 2.0000 га, розташованої за межами села 
Веселе Олександрівської селищної ради Кронивницького району Кіровоградської області, з таких 
підстав: у відповідності до частини сьомої етап і 1 1 8 Земельного кодексу України, а саме: ділянка 
зазначена заявником у графічних матеріалах перебуває в приватній власност і третіх осіб.
За 5 
ГІроти- 
Утрималиея- 
Рскомендації-
I Іропозиції- 
Зауваження-

2.12. Відмовити Добрянській Зінаїді Михайлівні у наданні дозволу на розробку нроскіу 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власніст ь для ведення особистого селянською 
господарства (код КВЦ Г ІЗ  01.03). орієнтовною площею 2.0000 та, розташованої за межами села 
Польове Олександрівської селищної ради Кронивницького .району Кіровоградської області, і 
таких пі,метав: у відповідності до частини сьомої етап і 1 18 Земельного кодексу України, а саме: 
земельна ділянка зазначена заявником у графічних матеріалах перебуває в приватній власності 
третіх осіб.
За ~5
II рот и- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції- 
Зау важення-

2.13. Відмовити Вороненку Олександру Васильовичу у надані дозволу на розроблення 
проекту землеу строю щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особис Іоі о 
селянського господарства (код К ВЦ П З  01,03) орієнтовною площею О.ЗООО га. за адресою: се ю 
Івапгород Олександрівської селищної ради Кронивницького району Кіроиоіра.тської подаєм, і 
наступних підстав: у відповідності до частини сьомої статті 118 Земельного кодексу України, а 
саме: у зв’язку з відсутністю до поданої заяви графічних матеріалів із зазначеним місцем 
роугашу вапня земельної ділянки.
З а ..5
1 Іроти-



V ірима.тися- 
Рскомендації- 
I Іропозиції-
і І.Л.ІчС! і і ІЯ-

2.14. Відмовити Денисенко Людмилі Григорівні у наданні дозволу на розробку проект 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянської 
господарства (код КВЦ Г ІЗ  01.03). орієнтовною площею 1.1000 га. з таких підстав: подаї 
матеріали не відповідають вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правові' 
актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схе 
землеустрою і техніко-економічних обгрунтувань використання та охорони земе.і 
адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територі 
населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку, у відповідності до частин 
сьомої статті І 18 Земельного кодексу України.
З а -5
I іроти- 
Утрималися- 
Рекомендації-
Пропозиції- І
Зауваження- І

2.15. Відмовити Задорожпій Олександрі Дмитрівні у наданні дозволу па розроблення проеки 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення фермерського господарства (ко| 
К ВЦ П З  01.02) в оренду терміном на 40 років . орієнтовною площею 7.6 га за межами сел| 
Говтишка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області і 
таких підстав:

па земельну ділянку орієнтовною площею 6.00 га. у відповідності до част ини сьомої статті
118 Земельного кодексу України, а саме: на бажану земельну ділянку рішенням 10 сесії і
скликання Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області
падало дозволи на розробку проектної доку мент ації третім особам:

земельна ділянка 3520580500:02:000:9054 площею 0.6542 га перебуває у державній власності, 
тому, відповідно до статті 122 Земельного Кодексу України. Олександрівська селищна рада не ( 
розпорядником даної земельної ділянки.
За 5
II роти-
Утрималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції- 
Зауваженпя-

2.16. Відмовити Кучеренку Василю Анатолійовичу, 1 Царенко Ю лії Григорівні. П етров^  
Гегяні Олександрівні, Савіцькому Василю Володимировичу у наданні дозволів на розроблення 
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду, для сінокосіння і випасання 
худоби, орієнтовними площами 2.0000 га, на території Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області, за межами села Красное ілка. з наступних 
підстав: у відповідності до частини 7 статті І 18 Земельного кодексу України, а саме, у зв'язку з 
тим. що відповідно доданих графічних матеріалів бажана земельна ділянка перебу ває и державній 
власності.
За 5 
1Іроти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
I Іропозиції- 
Зау важен ня-

3.1. Про припинення дії договору оренди та права оренди ГО В  «Інвестиційно-фінансова 
компанія «Енерго» та надання земельної ділянки в оренду терміном на 10 (десять) років 'ТОВ 
«Рнерготранс 2020» земельну ділянку 3520555100:02:000:7508 площею 0,5855 га. з них 0.5855 га 
за рахунок земель житлової та громадської забу дови для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі (складські приміщення) (код К В Ц П З  03.15) за адресою: вулиця Залізнична. 7. селище
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міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивмицького району 
Кіровоградської області з підстав набуття ГО В  «Гнерготранс 2020» права власності на об’єкти 
пер\ чомого майна, що знаходяться на земельній ділянці за адресою: вулиця Залізнична, 7. селище 
міського гину Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області. Встановити орендну плату за користування зазначеною в пункті 2 даного 
рішення земельною ділянкою в розмірі 5%  (п ’ять) від нормативної грошової оцінки земельної
ДІЛЯНКИ.
5%- річна сума до сплати 23 753 гри.
За
1Іроти- 
Утрималися- 
Peкoмeндaцiï- 
ГІропозиції- 7%
Зауваження-

3.2. Про передачу в оренду Фермерському господарству «Хортиця 2012» земельні ділянки 
3520585000:02:000:2120 площею 3,8199 га (рілля) та 3520585000:02:000:2 1 19 площею 0,7973 га 
(рілля) (відумерла спадщина) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (код 
КІЗЦІ ІЗ 01.01) за рахунок земель сільськогосподарського призначення за межами села Підлісне 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області на ст рок до дня 
державної реєстрації права власності власниками чи спадкоємцями земельних часток (паїв) па 
зазначені земельні ділянки, але не більше ніж до 01.01.2025 року. Встановити орендну плату за 
користування земельними ділянками у розмірі 12% (дванадцять) від нормативної грошової оцінки 
земельних ділянок.
12%-річна сума до сплати 19 358
За 5
І І роти-
V тримадися-
Рекомепдації-
I Іропозиції-
Зауваженпя-

3.3. Про передачу в оренду Колоеовичу Сергію Ндуардовичу земельну ділянку
3520585000:02:000:2122 площею 2,1123 га (рілля) (відумерла спадщина) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва (код К В11,113 01.01) за рахунок земель
сільськогосподарського призначення за межами села Підлісне Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області на строк до дня державної реєстрації права 
власності власниками чи спадкоємцями земельної част ки (паю) на зазначену земельну ділянку, але 
не більше ніж до 01.01.2025 року, Встановити орендну плату за користування земельними 
ділянками у розмірі 12% (дванадцять) від нормат ивної грошової оцінки земельних ділянок.
За 5

Утрималися- 
Рекомепдації- 
1 І рої юзи ці ї- 
Зауваження-

4.1 Про затвердження документації із землеустрою щодо інвентаризації земель для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва (код К В Ц П З  -  01.01) та надання в оренду С Ф Г  
«Дєдов» земельну ділянку 3520555100:02:001:0623 площею 2.7959 га (рілля) для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва (невитребувана земельна частка (пай)) на строк до 
дня державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку, яка розташована за межами 
селища міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області. Встановити орендну плату за користування земельними ділянками у 
розмірі 12%) (дванадцять) від нормат ивної грошової оцінки земельних ділянок.
12 %-річна сума до сплати 10 349,76 
За 5
1 Іроти- 
У трималися-



І’скоисндації- і
І Іропозиції- '
Заунаження-

4.2. Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу Куценку Вячеславу; 
Миколайовичу та Черв’яку Миколі Івановичу та земельну ділянку (кадастровий номері. 
3520555100:50:067:0005) в оренду терміном на 49 (сорок дев'ять) років, площею 0.0988 га, для- 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка (код К В Ц П З  02.01). в тому числі: площею 0.0988 га - малоповерхова забудова за рахунок 
земель які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця С'адова. 34, селище 
міського тину Олександрівка Олександрійської селищної ради Кропивиицького району 
Кіровоградської області. Встановити річний розмір орендної плати па рівні 3 %  від нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки.
За 5
ІІроти-
Уїрималися-
Рекомендації-
ІІропозиції-
Зауваження-

4.3. Про затвердження проекту із землеустрою та передачу в оренду строком на 5 років
С крипнику Віталію Олександровичу земельну ділянку 3520586500.02:000:7506 площею 0,70 іф  
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за рахунок земель
сільськогосподарського призначення, у тому числі: землі під сільської осподареькими та іншими 
господарськими будівлями і дворами, на території Олександрівської селищної ради 
Кропивиицького району Кіровоградської області. Встановити орендну плату за користування 
земельними ділянками у розмірі 12% (дванадцять) від нормативної грошової' оцінки земельних 
ділянок.
За -5 
І Іро ги- 
Утрималися- 
Рекомендації-
I Іропозипії- 
Зауваження-

4.4. Про затвердження проекту із землеустрою та передачу в оренду Макаренко Ніні Юріївні
земельну ділянку (кадастровий номер 3520582500:52:005:0015) терміном на 10 (десять) років, 
площею 0,6944, га для городництва (код КВЦ П З 01.07) в тому числі: 0.6944 та рілля за
рахунок земель комунальної власності не наданих у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця Шевченка, 5. село Кри.мки Олександрівської селищної ради Кропивиицького 
району Кіровоградської області. Встановити орендну плату за користування земельним^ 
ділянками у розмірі 12% (дванадцять) від нормативної грошової оцінки земельних ділянок.
За 5
II роти-
У три мал иея- 
Рекомендації- 
Пропозиції- 
Зау иаження-

4,5. Про затвердження проекту із землеустрою та передачу М ілюпній Тетяні Іванівні земельну 
ділянку (кадастровий номер 3520580500:02:000:0і 50) в оренду іерміном на 10 (десять) років,
площею 0.7611 га. ріллі для городництва (код КВЦ П З ■ 01.07) в тому числі: 0.761 1 г а . рілля за
рахунок земель сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне 
користування за межами населеного пункту село Бовтишка Олександрівської селищної ради 
Кроиивницького району Кіровоградської області. Встановити орендну плату за користування 
земельними ділянками у розмірі 12% (дванадцять) від нормативної грошової оцінки земельних 
ділянок.
З а .5
Проти-
Утримадися-



9

іеславу 
номер 

га, для 
адибна 
ахунок 
:елище 
району 
пивної

) років
0,70
земель
НІ МИ МИ

ради 
ування 
едьних

Оріївні 
років, 

Ілля за 
пня за 
цького 

і ь н и у ' І

мельну 
років, 

Ілля за 
К'їійне 
ї  ради 
ування 
ельних

Рекомендації-
Пропозиції-
Зауваження-

4.6. Про затвердження проекту із землеустрою та передачу Мілютіній Тетяні Іванівні земельну 
ділянку (кадастровий номер 3520580500:02:000:0092) в оренду терміном на 10 (десять) років, 
площею 0.5020 га. ріллі для городництва (код К В Ц П З  - 01.07) в тому числі: 0.5020 га - рілля за 
рахунок земель сільськогосподарської о призначення, які не надані у власність або постійне 
користування за межами населеного пункту село Бовтишка Олександрівеької селищної ради 
Кроііивнинького району Кіровоградської області. Встановити орендну плату за користування 
земельними ділянками у розмірі 12% (дванадцять) від нормативної грошової оцінки земельних 
ділянок.
За 5
11 роти- 
У і рималися- 
Рекомендації- 
I Ірої юзнції- 
Зау важення-

4.7. Про затвердження проекту із землеустрою та передачу Ігиатьсвій Ірині Миколаївні 
земельні ділянки в оренду терміном на 7 (сім) років для городництва (код К ВЦ П З  01.07), а саме:

земельна ділянка (кадастровий номер 352085000:51:000:0490). площею 0.3512 га, в тому 
числі: 0. 3512 га рілля за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або 
постійне користування за адресою: вулиця Івана Франка, село Підлісне Олександрівеької 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області:

земельна ділянка (кадастровий помер 352085000:51:000:0489), площею 0.5488 і а. в тому 
числі: 0, 5488 га - рілля за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або 
постійне користування за межами села 11 і і. пене Олександрівеької селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області. Встановити орендну плату за користування земельними 
ділянками у розмірі І 2 %  (дванадцять) від нормативної грошової оцінки земельних ділянок.
За 5 
І Іро і и- 
Утрималися- 
Рекомендації-
I ІрОІІОЗИЦІЇ-
Зауваження-

5.1. Про затвердження проекту із землеустрою та передачу у постійне користування Д ії 
«Олекеандрівське лісове господарство» земельну ділянку 3520587500:02:000:14 12 площею 35.4302 
га для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг (К В Ц П З  П 09,01) за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення, що перебувають в запасі за межами села Иоселянівка 
Одексапдрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За 5 
1 Іроти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
1 Іропозиції- 
Зауваження-

5.2. Про затвердження проект) із землеустрою та передачу у постійне користування ДГІ 
«Олекеандрівське лісове господарство» земельну ділянку 3520582000:02:000:9033 площею 20,0146 
і а для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг (К В Ц П З  Н 09.01) за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення, що перебувають в запасі за межами села Вищі 
Верещаки Олександрівеької селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За - 5 
ГІроти- 
Утрималиея- 
Рекомендації-
I Іропозиції- 
Зау важення-
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5..?. Про затвердження проекту із землеустрою та передачу у постійне | 
користування Д ІЇ «Олександрійське лісове господарство» земельну ділянку : 
3520587500:02:000:1415 площею 15.5590 га для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним 
послуг (К В Ц П З  Н 09.01) за рахунок земель сільськогосподарського призначення, шо перебувають 
в запасі за межами села Стара Осота Олександрівської селищної ради Кропивпицького району 
Кіровоградської області.
За 5
ІІроти-
Ут римадися-
Рекомендації-
Пропозиції-
Зауваження-

5.4. Про затвердження проекту із землеустрою та передачу \ постійне користування ДП 
<<(Олександрівське лісове господарство» земельну ділянку 3520587500:02:000:141 3 площею 6.9467 
га для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послут (К ІЗЦ І 13 Н 09,01) за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення, що перебувають в запасі за межами села Стара Осота 
Олександрівської селищної ради Кропивпицького району Кіровоградської області.
За -5 
Проти-
Утрималнся- ■
Реко.мендації-
Пропозиції-
Зау важен ня-

5.5. Про затвердження проекту із землеустрою та передачу у постійне користування Д1І 
«Олександрівське лісове господарст во» земельну ділянку 3520587500:02:000:14 16 площею 35,50 15 
і а для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послут (К В І I I  ІЗ Н 09,01) за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення, що перебувають в запасі за межами села Стара Осота 
Олександрівської селищної ради Кропивпицького району Кіровоградської област і.
За о
І Іроти- 
Утрималиея- 
Рекомендації-
I Ір О ІЮ З И Ц І Ї '
Зау важені ія-

5.6. Про затвердження проекту із землеустрою та передачу у постійне користування ДГІ 
«.Олександрівське лісове господарство» земельну ділянку 3520587500:02:000:1417 площею 24,5107 
га для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг (К В Ц П З  Н 09.01) за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення, що перебувають в запасі за межами села ГІоеелянівк^ 
Олександрівської селищної ради Кропивпицького району Кіровоградської області.
За ,5
II рот и- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
[ Іропозиції- 
Заунаження-

5.7 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Могилі 
Сергію Олексійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520584500:51:055:000б). площею 
0. і 720 га. для ведення особистого селянського і осподарегва (код К ВЦ П З  0 1.03). в тому числі: 
площею 0,1720 га - рілля, за рахунок земель комунальної власності сільськогосподарського 
призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою; вулиця Сонячна, 15, 
села Михайлівна Олександрівської селищної ради Кропивпицького району Кіровоградської 
області.
За -5 
ГІрот и- 
Утрималися- 
Рскомеидації-
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хлгійне Пропозиції-
I і л я н ку З а)' в аже н п я -
; і ним 5.8. Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Залізькому
увають Артему Андрійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520586000:02:000:0601). площею
зайоиу 2,0000 га. для ведення особистого селянського господарства (код К В І 1,113 - 01.03). в тому числі:

площею 2.0000 га - пасовища, за рахунок земель комунальної власност і сільськогосподарської о 
призначення, не наданих у власність або постійне користування за межами села Родниківка 
Олексапдрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської област і.
За -5 
і І рот и- 
У гримал ися- 
Рекомендації- 

ня Д ії Пропозиції-
6.9467 Зауваження-
іхунок 5.9. Про зат вердження проекту землеу строю га передачу безоплатно у власність Коваленко
Осота Валентини Дмитрівни земельну ділянку (кадастровий номер 3520587500:51:000:0077), площею

2.0000 га. для ведення особистого селянського господарства (код КВІД1 ІЗ 01.03). в тому числі: 
площею 2,0000 га - пасовища, за рахунок земель кому нальної власності сільськогосподарського 
призначення, не наданих у власність або постійне користування в межах села Стара Осота

Л  Олексапдрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
^  З а -5

11 роти- 
Уірималися- 

ня ДП Рекомепдації-
5.5015 Пропозиції-
і х у т і о к Зауваження-
Осота 5.10. Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Гуненко

Ользі Богданівні земельну ділянку (кадастровий помер 3520584700:02:000:0006). площею 2,0000 
га. для ведення особистого селянського господарства (код КВЦ Г ІЗ  - 01.03), в том> числі: площею
2.0000 га -- рілля, за рахунок земель комунальної власност і сільськогосподарського призначення, 
не наданих у власність або постійне користування за межами села Несваткове Олексапдрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
З а ..5
11 рот и-

ня ДП У і рималися-
4,5 107 Рекомендації-
іхунок Пропозиції-
ян івк {\  Зауваження-

5.1 1. Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Цямрюк 
Наталії Юріївні земельну ділянку (кадастровий номер 3520555400:02:000:0645). площею 1,5000 га.
для ведення особистого селянського господарства (Код КВІД1ІЗ . 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 селища населеного пункту 
Слизавегградка Олексапдрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 
З а .5

■1 огид і ІІроти-
іощею Утри малися-
числі: Рекомендації-
:ького 1 Ірогюзиції-
■на. 15, Зауваження-
дської 5.12. Про затвердження проекту1 землеустрою та передачу безоплатно у властен» Дубині

Віталію Вікторовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520588000:5 1:000:0008). площею 
0.2179 га. для ведення особистого селянського господарства (код КІЗЦІ ІЗ 01.03). в т о м у  ч и с л і : 

площею 0,2179 і а - рілля, за рахунок земель комунальної власності сільськогосподарською 
призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: в у л и ц я  В. К от. і,яра 6. 

село Гри.тіеи Олексапдрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської обтает і.



І Ірити- :
Утрималися- і
Роком ендації- 
1 Іропозиції- 
Зауваження-

5. ІЗ. Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність І Іільтяй 
Ганні Харлампіївні земельну ділянку (кадастровий номер 3520588500:02:000:0610), площею
1.0000 і а, для ведення особистого селянського господарства (код К В  11,1 ІЗ 01.03). в тому числі: 
площею 1.0000 га рілля, за рахунок земель комунальної власності сільськогосподарського 
призначення, не наданих у власність або постійне користування за межами села Цвітне 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За 5
Проіи-
У і рималися-
Рекомендапії-
I Іропозиції-
Зауваження-

5.14. Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Казаріїт 
Марії Петрівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520586000:02:000:5292). площею 1,5000 гф  І
для ведення особистого селянського господарства (код КВЦ П З  . 01.03), в тому числі: площею 5
1.5000 га - пасовища за рахунок земель комунальної власност і не наданих у власність або постійне 
користування за межами села Родниківка Олександрівської селищної ради Кропивницького
р а і і о н у К і ро во граде ької обл аст і.
За 5 ’
1 Іроти- 
Ут ргімалися- 
Рекомендації- 
ГІ рої юзи ції- 
За\важення-

5.15. Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоила гно \ власнісгь Майданнику 
Івану Порфирійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520586500:5 1:(.){)();0018). площею 
0.2717 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВ1 1,1 ІЗ - 01.03). в тому числі: 
площею 0.2717 га - рілля за рахунок земель комунальної власності не наданих у власність або 
постійне користування за адресою: вулиця Садова. 67, село Соснівка Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За -5
Проти- Г Д
Утрималися- 
Рекомендації-
I Іропозиції-
Зау важення- ,

5.16. Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Раку і 
Олексію Борисовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520588600:51:000:0052). площею! 
0.3500 га. для ведення особистого селянського господарства (код КІЗЦІ ІЗ 01,03). в тому числі: 
площею 0.3500 га - рілля за рахунок земель комунальної власності не наданих у власність або 
постійне користування за адресою: вулиця Чигиринська. і2. село Ясиновс Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За -5
1 Іроти-
У і рималися-
Рекомепдації-
Пропозиції-
Зауваження-

5.17. Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Волошенюку Сергію Євгеновичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520584500:51:038:0007),
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площею 0,5783 га. для ведення особистого селянського господарства (код К В Ц ІІЗ  - 01.03). 
в тому числі: 0,5783 га -- рілля за рахунок земель не наданих у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Горького. 93А. село Михайлівна Олександрійської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За ■ 5 
Проти- 
Утрималися- 
Peкoyleндaцiï- 
ГІропозинії- 
За\ важення-

5.18. Про затвердження проекту землеустрою га передач) безоплатно у власність Інлан Вірі 
Андріївні земельну ділянку (кадастровий номер 3520586000:54:()()():0023). площею 0.8504 га. для
ведення особистого селянського господарства (код К В Ц І ІЗ .01.03). в том\ числі: 0,8504 га рілля
за рахунок земель не наданих у власність або постійне користування за адресою: вулиця 
Перемоги, село Мотилів Курінь Олександрійської селищної ради Кропивницького району 
К і ро іюградс ької об.і іасті.
За -5 
Проти- 
Утрималися- 
Рекоменданії-
I Іронозиції- 
Зауваження-

5 19. Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Копдратенку Дмитру Юрійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520582500:52:002:0012), 
площею 0,401 7 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВ1II ІЗ - 0 1.03). в тому 
числі: 0.4017 га рілля за рахунок земель не наданих у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця Прикордонна, село Кримки Олександрівської селищної ради Кропивницького' 
ра й о 11 у К і ро во граде ької області.
За 5
II роти-
У грималиея- 
Рекомендації- 
ГІ ропозиції- 
Зауваження-

5.20. Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Бажану 
Леоніду Григоровичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520586000:54:000:0017), площею
2.0000 га. для ведення особистого селянського господарства (код К В Ц ІІЗ  01.03). в тому числі:
2.0000 га - рілля за рахунок земель не наданих у власність або постійне користування за адресою: 
вулиця Перемоги, 12, село Могил і в Курінь Олександрівської селищної ради Кропивницького 
районе Кіровоградської області
За 5 ’
11 роти- 
У грималиея- 
Рекомендації- 
1 Іропозиції- 
За\ влження-

х2 і . Про зат вердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Криворучко
I т  і і Сергіївні земельну ділянку (кадастровий номер 3520587500:02:000:1410). площею 2,0000 га.
для ведення особистою селянського господарства (код КВЦ Г ІЗ  - 01.03). в тому числі: 2,0000 г а .
рілля за рахунок земель не наданих у власність або постійне користування за межами села Нова 
Осота ( )лекеандрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської област і.
За -5 
Проти- 
Утрималиея- 
Рекомендації-
I I репозиції-
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іа\ важеппя-
5.22. Про затвердження проект) землеустрою та передачу безоплатно у власність І ка'ченко 

Олені Вікторівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520585000:5 1:000:0441). площею 0.2384 
та. лля ведення особистого селянського господарства (код КИ Ц І ІЗ 01,03). в тому числі: 0,2384 пі

рілля за раху нок земель не наданих у власність або постійне користування за адресою: вулиця 
Фонтанна. 2. село Підлісне Олександрівеької селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області. j
За -5 {
ГІроти-
Утрималися- 1
Рекомендації- :
Пропозиції- ;
Зауваження-

5.23. Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Удовик). 
Миколі Олексійовичу земельну ділянку (кадасіровий номер 3520586000:54:000:0022). нлошеїс
1.6000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КІЗЦІ ІЗ 01.03). в тому числі
1.6000 га - рілля за рахунок земель не наданих у власність або постійне користування за адресою
в\лиця Миру. 12. село Мотилів Курінь Олександрійської селищної ради Кропивницького район) j 
Кіровоградської області. І

і
Проти- ’
Утрималиея-
Рекомендації-
П репозиції-
Зауваження-

5.24. Про затвердження проекту землеустрою і а передачу безоплатно у власність Максименк)і і
Віктору Володимировичу земельну ділянку (кадастровий номер 352058 1 500:02:000:0342), площекі >
2.0000 та. для ведення особистого селянського господарства (код К 1311,113 01.03), в тому числі!
1.44-л2 га - рілля та 0,5558 га - пасовища за рахунок земель не наданих у власність або постійне
користування за межами села Тарасівка Олександрівеької селищної ради Кропивницького район}
Кіровоградської області. *■
За --5
1 Іро'і и-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
Зауважен ня-

5.25. Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Пісно 
Олександру Івановичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520555400:50:025:0006). площі 
0.2379 га. для ведення особистого селянського господарства (код К В Ц І ІЗ 01.03). в тому числі: 
площею 0.2379 га — рілля, за рахунок земель комунальної власності сільськоїосподарського 
призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: вулиця Снісаренка, 
79. селище міського типу Єлизаветтрадка Олександрівеької селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
З а ..;  ’
Про'іи- 
Утрималися- 
Рекомендації-
1 Іропозиції- 
Зауиаженпя-

5.26. Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Гульки 
Іамарі Павлівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520582500:52:009:0007). площею 0.2021 
та,, для ведення особистого селянського і осподарства (код К В І 1,1'П - 01.03). в тому числі: площею 
0,2021 га - рілля, за рахунок земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, 
не наданих у власність або постійне користування за адресою: вулиця Богдана Хмельницького, 
село Кримки Олександрівеької селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
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качепки 
:> 0.2184 
1,2384 пі 
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/довику 
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дресою: 
району

именк\ 
ІЛОЩЄН) 
> числі: 
ості м не 
рай о т

Іісног 
їлощен 
' числі:
1C Ь КОГО

аренка,
ІЦЬКОГО

Гулько
0.2021
лощені
ічення,
ГЬКОГО, 
LC І І .

За - 5
І Іроти-
Утрималися-
Рекомендації-
ГІропозиції-
Заунаження-

5.27. Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Жовтенку 
Сергію Миколайовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520582500:5 І :() 19:0032), площею 
0.8 і 02 і а, для ведення особистого селянського господарства (код К ВЦ П З  ~ 01,03), в тому числі: 
площею 0.8102 га рілля, за рахунок земель комунальної власності сільськогосподарського 
призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: вулиця Декабристів, 
10. село Голикове Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.
За -5 
1 І роти- 
У гричадися- 
Рекомендації- 
Пропозиції- 
Зау важення-

5.28. Про 
Ко шевському

оезогшатно у 
(кадастровий

власність
номер

затвердження проекту землеустрою та передачу 
Андрію Григоровичу земельну ділянку 

З521)582500:52:004.0008). площею 0,4424 га. для ведення особистого селянського господарства 
(код К  В ЦІ ІЗ 01.03). в тому числі: площею 0.4424 га - рілля, за рахунок земель комунальної 
власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування 
за адресою: вулиця Шевченка, село Кримки Олександрівської селищної ради Кропивницького 
ра иону К і ровоградської області.
За 5 
1 Іро і и- 
Утричалися- 
Рекочендації-
I Іропозиції- 
Зауваження-

5.29. Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність ІІиндик 
Ірині Миколаївні земельну ділянку (кадастровий номер 3520555400:02:000:0644). площею 1.6526 
га. для ведення особистого селянського господарства (код К В11,113 - 01.03), в тому числі: площею 
1.6526 га - рілля, за рахунок земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, 
не наданих у власність або постійне користування за межами селища міською типу 
Слизаветградка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 
За 5
I I роти-
Уі ргмалися- 
Реко.чепдації- 
1 Іропозшиї- 
Зау важення-

5.30. Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Дорошко
Світлані Василівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520587500:02:000:1414). площею 2.0000 
га. для ведення особистого селянського господарства (код К В І 1,1 (3 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 Нова Осота Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За -5
Проти-
Утрималися-
Рекочендації-
ГІропозиції-
За’уважепнЯ'



I

vo l. I Ipo -затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у 
власність >1цепку Віталію  Івановичу земельну ділянку (кадастровий номер 
.5520582500:5 1:020:0010), площею 0,5455 га. для ведення особисті о селянської о господарства
( код КВЦ ГІЗ .. 01.03). в тому числі: площею 0.5433 га рілля, за рахунок земель комунальної
власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування 
за адресою: вулиця Косенка, село Голикове Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
За 5 ”
I Іроти- 
Утрималиея- 
Реко.мендації- 
Протюзиції- 
Зауваження-

5.32. Про затвердження проекіу землеустрою та передачу безоплатно у власність Довгом) 
Віктору Олександровичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520582500:51:010:0030). плоіцек: 
0.7722 га. для ведення особистого селянського іосподарсіва (код КІМ II ІЗ 01 4Н). в тому числі
площею 0,7722 га .. рілля, за рахунок земель комунальної власності сільськогосподарського
призначення, не наданих у власність або постійне користування за адресою: вулиця Декабристів, 
село І оликове Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За -5 
ІІроіи-
Утрималися- !
Рекомендації- ;
Пропозиції- І
’Зауваження- !

5.33. Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Ьеліну|
Олександру Сергійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520586000:02:000:0602). площек|
2.0000 га. для ведення особистого селянського господарства (код К В І 1,113 0 1.03). в тому числі*
площею 2.0000 га — землі під сільськогосподарськими за іншими господарськими будівлями І 
дворами, за рахунок земель комунальної власнос т і сільської осподарської о призначення. п<4 
наданих у власність або постійне користування за межами села Родниківка Олександрійсько^ 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. І
За -5 ’ і
II роти- 
Утрималиея- 
Рекомендації-
I ІрОІІОЗИЦІЇ- .
Зауваження- /С

5.34. І Іро затвердження проекту землеу строю та передачу безоплатно у власність ТурчиЖ  
Людмилі Сергіївні земельну ділянку (кадастровий номер 3520586000:52:000:0022), площею 0.7000І
га. для ведення особистого селянського господарства (код К В Ц П З . 01.03). в тому числі: площею!
0.7000 г а . рілля, за рахунок земель комунальної власності сільськогосподарського призначення.;
не наданих у власність або постійне користування за адресою: вулиця Лісова, село Липівка; 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської обдас и. і
За -5 !
Проти- ■
Утрималися-
Рекомендації- '
Пропозиції-
Зауваження-

5.35. Про затвердження проекту землеустрою та. передачу безоплап-ю у власність Мажарі
Василю Івановичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520584500:51:() 13:0014). площею 0,6000 
га. для ведення особистого селянського господарства (код КІЗЦІ 13 01.03). в і ому числі: 0,581 1га

рілля та 0.01 89 га - сіножаті за рахунок земель не наданих у власність або постійне користування 
за адресою: вулиця Зарічна, село Михайлівна Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
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і по 
ПОМС(1

даре 11н| 
надиш 
ту вгини
ИЦЬКОЦІ

(овгом) 
пдощек 
V числі! 
;рськогі| 
бристі »J 
бласті. І

■ Бел і ну 
площею 
У числі;
ІВЛЯМ И і 
ПНЯ. 110
рівеькоі

і урчи 
о 0,7000 
площею 
наче пня, 
Липівка

Мажарі 
о 0.6000 
0.581 1га 
-'тува пня
ІИЦЬКОГО

За 5 
ІІроти- 
Утрималися- 
Рекомендації-
I Іропо'зиції- 
Зауваження-

5.36. Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Левченку 
Костянтину Васильовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520586000:02:000:5288), площею
2.0000 га. для ведення особистого селянського господарства (код К В Ц ІІЗ  01.03). в тому числі:
2.0000 га - пасовища, за рахунок земель не наданих у власність або постійне користування за 
межами села Родниківка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
К і р  о і ї  о г р а д с ь к о ї о б j і а с ■ т і.
За -5
I I роти-
Ут рималися- 
Рекомепдації- 
1 І рої ЮЗИЦІЇ- 
Зау важення-

5.37. Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність
Чорноморцю Олегу Васильовичу земельну ділянку (кадастровий номер З520584000:02:000:0226). 
площею 2,0000 га. для ведення особистого селянського господарст ва (код КВ1 U ІЗ - 01.03), в тому 
числі: 2.0000 га - землі під сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і 
дворами за рахунок земель не наданих у власність або постійне користування за межами села 
Краеносідля Олександрійської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За -5 
П рот и - 
Ут ри малися- 
Рекомендації'
I Іронозпції- 
Зау наженпя-

5.38. Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Свсійчуку 
Олександру' Анатолійовичу земельну ділянку (кадастровий помер 3520584700:02:000:0007). 
площею 2.0000 га, для ведення особистого селянського господарства (код К В І 1,113 - 01.03), в тому 
числі: 2,0000 га пасовища, за рахунок земель комунальної власності сільськогосіюдарського 
призначення, не наданих у власність або постійне користування за межами села Несваткове 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської област і.
За -
I I роти-
У і рималися- 
Рекомендації-
Пропозиції- від секретаря селищної ради Брайка В ,В. Повернути проект рішення на 
доопрацювання земельної комісії,
Зау важенпя-

5.39. Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоп.таїпо у власність Свсійчуку 
Євгенію Анатолійовичу земельну ділянку (кадастровий номер  ̂5205 84700:02:000:0008), площею
2.0000 га. для ведення особистого селянського господарства (код К В І U ІЗ 01.03). в тому числі:
2.0000 га - пасовища, за рахунок земель комунальної власності сільськогосподарського 
призначення, не наданих у власність або постійне користування за межами села Несваткове 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За
1 Іроти-
Утоималися-
Рекомепдації-
1 Іропозиції- від секретаря селищної ради Брайка В.В. Повернути проект рішення па 
до о п р а цю в а н п я зе м е; іьн ої к о м і с і ї .
Зауваження-
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5 40, І Іро затвердження проект} землеустрою та передачу безоплатно ; 
класність Поліщук Ю лії Іванівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:02:000:0223) 
площею 1.4350 га. для ведення особистого селянського господарства (код К ВЦ П З  • 01.03). в том) 
числі: площею 1,4350 га пасовища, за рахунок земель комунальної власност
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування зі 
межами села Розумївка Олександрійської селищної ради Кропивпицького району Кіровоградсько 
області.
За 5
І ІрО'І и-
Утрималися-
РекоменДації-
Пропозиції-
Зауваження-

5,4!. Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у властен 
Оамородченко Ю л ії Володимирівні земельну ділянку (кадастровий номе[ 
3520587500:53:000:0007). площею 1.9742 га. для ведення особистого селянського господарстві 
(код К ВЦ П З  - 01.03), в тому числі: 1,9742 га рілля, за рахунок земель комунальної власност 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування зі 
адресою: провулок Березяний, село Нова Осота Олександрійської селищної ради Кропивницькогс 
р а й о и у Кіро'вог р а д с ь кої о б л асті 
За ? '
Проти- 
У'і'р и малися - 
Рекомендації-
I 1 рої )ОЗНЦІЇ- 
Зауваження-

5.42. Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Удовин) ; 
( вітлані Павлівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520586000:54:00():0018). площею 0.800(1 | 
та. для ведення особистого селянської о господарства (код КІМ 1,113 ■ 0 1.03). в тому числі: 0.8000 та) [

рілля, за рахунок земель комунальної власност і сільськогосподарського призначення, не наданих* і 
у власність або постійне користування за адресою: вулиця Миру, село Мотилів Курінь ; 
Олександрівської селищної ради Кропивпицького району Кіровоградської області. ;
■За 5
II роїи- 
Утрима.тися- 
Рекомепдації- 
I Іропозиції- 
Заутчаження-

5.43. І Іро затвердження проекту 
Михайлу Івановичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520584000:51:000:0314). площею 
0.3407 га, для ведення особистого селянського господарства (код К ВЦ П З  01.03). в тому числі:
0.346 / га - рілля, за рахунок земель комунальної власност і сільськогосподарського призначення, 
не наданих у власність або постійне користування за адресою: вулиця Центральна. 27. село 
Красносілля Олександрівської селищної ради Кропивпицького району Кіровоградської області.
За --5 
ІІроти- 
Утрималиея- 
Рекомепдації-
1 Іронозиції- 
Зау важення-

5.44. Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Солоньку 
Олександру Григоровичу земельну ділянку (кадастровий помер 3520584000:51:000:0014). площею 
1.1900 га. для ведення особистого селянською господарства (код К В Ц П З  ■ 01.03). в тому числі:
1. 1 900 та -- рілля, за рахунок земель комунальної власнос ті сільськогосподарського призначення, 
не наданих у власність або постійне користування за адресою: в у л и ц я  Одізька, 4, село Красносілля 
Олександрівської селищної ради Кропивпицького району Кіровоградської області.

землеустрою та передачу безоплаї по у власніст ь Регґяшник
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І

$

Ч'і
I Іротп-
V грималися- 
Рекомендації-
II рої юзи ції- від секретаря селищної ради Брайка В.В. Зауваження- Повернути проект рішення на 
доопрацювання земельної комісії.

5.45. Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність Чуменко 
Ірині Климівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520584000:5 1:000:0023), площею 2,0000 га. 
для ведення особистого селянського господарства (код К В ] 1,1 ІЗ - 01.03). в тому числі: 2,0000 га - 
рілля, за рахунок земель комунальної власност і сільськогосподарського призначення, не наданих у 
власність або постійне користування за адресою: вулиця Магросова, село Красносілля
Олександрійської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської оЬласті.
За - 5 
[ Іроти- 
У і рималися- 
Рекочепдації- 
I Іропозиції- 
Зауваження-

6.1 Про затвердження проекту із землеустрою та передачу безоплатно у власність 1 Поліній 
Тамарі Антонівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520588500:5 1:000:04'?2). площею 0.1200 
га. для індивідуального садівництва (код КВІДІ ІЗ - 01.05). в тому числі: площею 0.1200 га - рілля 
за рахмюк земель комунальної власності сільськогосподарського призначення пе наданих у 
власність або постійне користування за адресою: вулиця Ярова. 34. село Цвітне Олександрів'ської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За -5 
Проти- 
Утрималися- 
Рекочендації- 
і Ірогюзиції-
'Зауваження*

6.2. Про затвердження проекту із землеустрою та передачу безоплатно у власність Щорбі 
Миколі Володимировичу земельну ділянку (кадастровий помер 3520581500:51:000:006.3). площею
0.1200 га. для індивідуального садівництва (код КВЦ ГІЗ  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 Миру, село Букварка. Олександрівської селищної ради Кропивницького 
ра і іону К і рової радської області.
За -5
Іірот и-
Утрималися-
Рскомендації-
Пропознції-
Зау важенпя-

6.3. Про затвердження проекту із землеустрою та передачу безоплатно у власність
Самородчепку Олександру Володимирович)' земельну ділянку (кадастровий номер 
3520587500:53:000:0006). площею 0.1200 га, для індивідуального садівництва (код КВЦ ГІЗ  - 
01.05). в тому числі: 0.1200 га ■ рілля, за рахунок земель комунальної власності
сільськогосподарського призначення, пе наданих у власність або постійне користування за 
адресові: провулок Березяний, село Нова Осота Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кірової"радської області.
За -5 '
1 І роти- 
У трималися- 
Рекомендації-
1 І рої ІОЗИЦІЇ- 
За\ важення-

6.4. Про затвердження проект) із землеустрою та передачу безоплатно у власність Бойченку
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Олеї \ Віталійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3 5 2 0 5 М03 (J0 ;5 1:000:001 8 
площею 0.1003 га, для індивідуального садівництва (код КВІДПЗ 01,05). в тому числі: 0.0959 іа 
рілля. 0,0044 га - багаторічні насадження, за рахунок земель комунальної влаенос 
сі:іьськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування і 
адресою: вулиця Миколаївська, село Бірки Олександрівської селищної ради Кропивницької 
району Кіровоградської області.
За -5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
ГІронозиції-
Зауваження-

6,5. Про затвердження проекту із землеустрою та передач) безоплатно у власність Лртеменк 
Олександру Павловичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520580300:51:000:0028). ндощеі
0.! 200 га. для індивідуального садівництва (код К В і U 13.0 1.05), в тому числі: 0 .1200 і а - рілля,
рахунок земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих 
власність або постійне користування за адресові: вулиця Миколаївська, село Бірк
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської облас ті.
За -5
ГІроти-
Утргімалися-
Рскомепда ції-
Гіропозиції-
Зауваження-

7. Про затвердження проекту із землеустрою та передачу безоплатно \ власність Діброї 
Любові Федорівні земельну ділянку (кадастровий помер .3520555 100:50:1 09:00 ! З ), площею 0,003 
га. для будівництва індивідуального гаражу (код К В І 1,113 02.05), в гом\ числі: 0.0036 га зем;
під будівлями та спорудами транспорту за рахунок земель не наданих у власність або постійн 
користування за адресою: вулиця Гагарі на (біля багатоквартирного будинку ЛІ1 42а), селищ 
міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького район 
Кіро ііоградеької області.
За
ІІроти-
Утрималися-5
Рекомендації-
1, Іропозиції- 
Зауваження-

8 1, Про ’Затвердження технічної документації із землеустрою гр. Москаленка Вале[] 
Володимировича щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок: (кадастровий номе 
З 5205 84000:02:000:9026), площею 10.3000 га. для ведення селянського (фермерськогс 
господарства (код К В І 1,1 ІЗ - 01.02), в тому числі: площею 10,3000 га рілля, (кадастровий номе 
З 5 20 5 84 000:02:000:902 7), площею 38.7000 га, для ведення селянського (фермерськогс 
господарства (код КВЦ ГІЗ  - 01.02). в тому числі: площею 38.7000 га - рілля, за межами сел 
Красносілдя Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської област і.
За 5
ГІроти-
Утрималися-
Рекомепдації-
I іроиознції-
Зауваження-

3.2. Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу \ постійн 
користування Д ІЇ «Олександрівське лісове господарс гво» земельну ділянк' 
3520580.300:5 1:(.)00:0020 площею 12.00 га для ведення лісового господарства і пов'язаних з ни' 
послуг (К В І 1,1 ІЗ Н 09.01) за рахунок земель лісогосподарськоі'о призначення в селі Бірк 
( .ілсксандрівської селищної ради Кропивницької о районч Кіровоірадської облас ті.
За -?
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ІІроти-
V і рпмалися- 
І'скочеидаиії- 
I Іроиозиції- 
Зауваження-

9.1. Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у 
власність Ткаченку Івану Петровичу земельну ділянку (кадастровий номер 
3520581500:51:000:0064). площею 0,2500 та, для будівництва і обслуговування житлового 
б\ липку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка (код К В Ц І В  02.01), в тому числі: 
площею 0.2500 га -- малоповерхова забудова за рахунок земель які не надані у власність або 
постійне користування за адресою: вулиця Миру. .34. село Ьукварка Олександрійської селищної 
ради Кроцивницького району Кіровоградської област і.
За ■■ 5 
Прот и- 
У і рималися- 
Рекочепдації-
I Іроиозиції- 
Зауваження-

9.2. Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у 
власність У  грі ну Анатолію Івановичу земельну ділянку (кадастровий номер 
3520584500:51:020:0007). площею 0.1946 га. для будівництва і обслуговування житлового 
6n диііку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка (код КІЗЦІ ІЗ 02.01). в тому числі:.
площею 0,1946 га . малоповерхова забудова за рахунок земель які не надані у власність або
пост ліне користу вання за адресою: вулиця Пу шкіна. 48. село Михайлівка Олексаидрівської
селищної ради Кроцивницького району Кіровоградської області.
За -5
II рот и-
У і рималися- 
Рскомендації-
I Іроиозиції- 
Зау тигженпя-

9.3. Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у
власність Угрін Антонімі Анатоліївні земельну ділянку (кадастровий помер 
3520584500:51:020:0007), площею 0,2500 га. для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка (код К В Ц ІІЗ  02.01). в тому числі: 
площею 0,2500 га -- малоповерхова забудова за рахунок земель які не надані у власність або 
постійне користування за адресою: вулиця Пушкіна. 48а. село Михайлівка Олександрійської
селищної ради Кроцивницького району Кіровоградської області.
За -5
II роїи-
У гри мали ся- 
Рекомендації- 
1 Іропозиції- 
Зау важення-

9.4. Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у
власність Овчаровій Надії Марківні земельну ділянку (кадастровий номер 
3520584500:51:023:0009), площею 0.2500 га. для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка ( код К В Ц І В  02.01). в тому числі: 
площею 0.2500 га - малоповерхова забудова за рахунок земель які не надані у власність або 
постійне користування за адресою: вулиця Пушкіна. 57, село Михайлівка Олексаидрівської
селищної ради Кроцивницького району Кіровоградської області.
З а ..5

Утрималися- 
Рекомеидації- 
1 Ірогозиції-
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Зау важепня-
9.5. Про затвердження технічної документації і'5 землеустрою та передачу безоплатно ) 

власність Мовчану Володимиру Миколайовичу земельну ділянку (кадастровий номе| 
1520584500:51:023:0010), площею 0,2500 та. для будівництва і обслуговування житловогі 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка (код К ВЦ П З  02.01). в тому числі 
площею 0.2500 та -  малоповерхова забудова за рахунок земель які не надані у власність аб< 
постійне користування за адресою; вулиця Пушкіна. 49а. село Михайлівка Олександрівсько 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
З а .5
1 І роти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
I Іропозиції- 
Зау важення-

9.6. Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно ; 
власність ГТодуфаловій Олені Данилівні земельну .ділянку (кадастровий номе 
5520588600:51:000:0048), площею 0.2500 га. для будівництва і обслуговування житловогі 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка (код КІЗЦІ ІЗ 02.01). в тому числі 
площею 0.2500 га -  малоповерхова забудова за рахунок земель які не надані у власність аб( 
постійне користування за адресою: вулиця Першоїравнева. 13. село Ясинове О.іексапдрівські, 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За -5
1 Ірод и- 
Утрималися- 
Рекомепдації- 
Проиозиції- 
Зауваженпя-

9.7. Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно 
власність Мартиновій Ользі Миколаївні земельну ділянку (кадастровий номе 
3520588600:51:000:0049), площею 0,2500 га. для будівництва і обслуговування житловогі 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка (код К В Ц П З  02.01). в тому числі 
площею 0.2500 га - малоповерхова забудова за рахунок земелі. які не надані у власність аб< 
постійне користування за адресою: вулиця Шевченка. 4, село Ясинове Одександрівської селищно 
ради Кропивницького району Кіровоградської області.
З а -5
1 Іроти- 
Утрималися- 
Ремшендації-
1 Іроіюзиції- 
Залваження-

9.8. Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у 
власність Михайлову Віктору Івановичу земельну ділянку (кадастровий номер 
3520581500:51:000:0066). площею 0,2500 га. для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка (код К В Ц П З  02.01), в тому числі 
площею 0.2500 га ~ малоповерхова забудова за рахунок земель які не надані у власність абс 
пост ійне користування за адресою: вулиця Миру, 59. село Букварка Одександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За - 5
1 'Іроти- 
Утрималися-
І‘е комендації- |
. . . . .  і Пропозиції- І

і’Зауваження- І
9.9 Про затвердження технічної документації п землеустрою та передачу безоплатно у| 

власність Дорош'ко Оксані Євдокимівні земельну ділянку (кадастровий номер’ 
1520587500:51:000:0071). площею 0,1886 га. для будівництва і обслуговування житлового!
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о> т и н к у . господарських будівель і споруд (присадибна ділянка (код К В Ц І ІЗ 02.01 ), втому 
числі: площею 0,1886 га -  малоповерхова забудова за рахунок земель які не надані у власність або 
постійне користування за адресою: вулиця Дружби, 10. село ('тара Осота Олександрійської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської област і.
За 5
11 рот и- 
Утрималися- 
Рекомендації-
I Іропозиції- 
Зауваження-

9.10. Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у 
власність Фесру Вячеславу Михайловичу земельну ділянку (кадастровий номер 
3520584000:51 -.000:0321 ), площею 0,2500 та, для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка (код КІЗЦІ ІЗ 02.01). в том) числі: 
площею 0,2500 га - малоповерхова забудова за рахунок земель які не надані у власність або 
постійне користування за адресою: вулиця 1 (ентральна. 25, село Красносіллч Олександрійської
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За ■ 5
I I рот и- 
Утрималися- 
Рекомендаттії- 
1 Іропозиції- 
Зау нажентія-

9,1 І. Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у у 
спільну часткову власність Трандашу Анатолію Івановичу (1/2 ч.) та Трандащ Світлані Миколаївні 
( І/2 ч.) земельну ділянку (кадастровий помер 3520584000:51:000:0017), площею 0.2500 га. для 
будівництва і обслуговуваний житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка (код КВЦ Г ІЗ  02.01 ), в тому числі: площею 0.2500 га - малоповерхова забудова за рахунок 
земель які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Центральна. 31, 
село Красиосілля Олександрійської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.
За 5 
1 Іроти- 
Утрималися- 
Рекомендації-
I Іронозиції- 
Зауваження-

9.12. Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у 
власність Т'каченку Ю рію Андрійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 
З520584000:52:000:0001 ). площею 0.2500 га, для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка (код К В Ц І ІЗ 02.01). в тому числі: 
площею 0,2500 га - малоповерхова забудова за рахунок земель які не надані у власність або 
постійне користування за адресою: вулиця Лісова. 3.3. село Гутницька Олександрійської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської облас ті.
За -5
I I роти-
У три малися- 
Рекомендації-
1 ІрО ІЮЗИЦІЇ-  
Зауваження-

9.13. Про за твердження технічної док) мептації Із землеустрою та передачу безоплатно > 
власніст ь Кир.маи Ганні Макарівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520580.300:51:000:0354). 
площею 0.2500 га. для будівництва і обслуговування житлової о будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка (код К В Ц І ІЗ 02.01). в тому числі: площею 0.2500 га - малоповерхова 
забудова за рахунок земель які не надані у власність або постійне користування за адресою: 
вулиця Визволення, 10, село Бірки Олександрівської селищної ради Кропивницького району
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|\ І|Ч і;|! Ч ра к'І.Іи II і >б ВІСТ і,
4,1 ■
І І р і ’ 1 II
N і рима, па я - 
І Ч'кччсилації- 
I ІроІІо (ПЦІЇ-

Зау важеппя-
9.14. Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у 

власність Христенко Людмилі Анатоліївні земельну ділянка  (кадаеі ровий номер 
3520587000:51:000:0049), площею 0.2294 га, для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка (код К В Ц І ГЗ 02.01), в тому числі: 
площею 0,2294 га малоповерхова забудова за рахунок земель які не надані у власність або 
постійне користування за адресою: вулиця Набережна. 2, село Ставидла Олександрівськоі 
селищної ради Кропивпицького району Кіровоградської області.
За -5 
1Іроти- 
У  грималися- 
Рекомепдації-
I ІрОПОЗИЦІЇ-
Зауваження- Д|

9.15. Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у 
с п і л і ,ну часткову власність Костенку Володимиру Олександровичу ( І '2 ч.) га Костенко Людмилі 
Олександрівні (1/2 ч.) земельну ділянку (кадастровий номер 3520555 ! 00:50:053:003 І ), площею 
0,0724 га, для будівництва і обслуговування житлової о будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка (код К В І 1,1 ІЗ 02.01), в тому числі: площею 0.0724 га ■ малоповерхова 
забудова за рахунок земель які не надані у власність або постійне користування за адресою: 
вулиця Київська, 83, селище міського типу Олекеандрівка Одокеандрівеької селищної ради 
Кропивпицького району Кіровоградської обдаст і.
За -5
I I роти- 
Уірималися- 
Рекочепдації- 
1 Іропозиції- 
Зауваження-

9.16. Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у
власність Воскресенській Тетяні Володимирівні земельну ділянку (кадастровий номер 
.'520584500:51:009:0010), площею 0.2500 та. для будівництва і обслуговування житловоїоі 
бу динку , господарських будівель і споруд (присадибна ділянка (код К ВЦ П З  02.01), в тому чи ел А  
площею 0.2500 та - малоповерхова забудова за рахунок земель які не надані у власність або!" 
постійне користування за адресою: вулиця Кравцівка. 74. село Михайлівка Олексапдрівської
селищної ради Кропивпицького району Кіровоградської області.
За -5 
Протп- 
У трималися- 
і’скомсндації- 
Іїропозиції-
Зауважснпя- і

9.17. Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у і 
власність Дубині Олені Миколаївні земельну' ділянку (кадастровий номер; 
3520555100:50:086:0019), площею 0,07.33 та, для будівництва і обслуговування житлового і 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка (код КВЦ П З  02.01). в тому числі; і
площею 0,073.3 та .. малоповерхова забудова за рахунок земель які не надані \ власність або і
постійне користування за адресою: вулиця Героїв Круг (Комсомольська). 5.3. селище міського 
тину Олекеандрівка Олексапдрівської селищної ради Кропивпицького району Кіровоградської і 
області.
За "5 І
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І І рот и- 
У трималиея- 
ІУкомендації- 
I Іропозипп- 
Зауваження-

9.18. Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у 
власність Гайчук Вірі Макарівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520555100:50:077:0008). 
площею 0,0859 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка (код К ВЦ П З  02.01), в тому числі: площею 0.0859 га малоповерхова 
•забудова за рахунок земель які не надані у власність або постійне користування за адресою: 
вулиця Богдана Хмельницького, 72. селище міського гину Олександрнзка Олександрійської 
селищної ради Кроиивницького району Кіровоградської області.
За 5
Проти-
Ут рималися-
Рекомепдації-
1 Іропозиції-
Зауваження-

9.19. Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у 
власність Гусєву Максиму Владиславовичу земельну ділянку (кадастровий номер 
3520584700:51:000:0163). площею 0,2415 га, для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код К В Ц П З  - 02.01), в тому 
числі; площею 0,2415 га - малоповерхова забудова за рахунок земель які не надані у власність або 
постійне користування за адресою: вулиця Шоста. 115. село Несваткове Олександрійської 
селищної ради Кроиивницького району Кіровоградської області.
За - 5
І Ірот и-
Утрнмалися-
Рекомендапії-
Гіропозиції-
Зауваження-

9.20. Про затвердження технічної доку мептації із землеуст рою іа передачу па правах, спільної 
часткової власності Рябку Ю рію  Олексійовичу (3/4 ч.) та Рябко Наталії Миколаївні (1/4 ч.) 
земельну ділянку (кадастровий номер 3520555100:50:109:0014). площею 0.0847 га. для 
будівництва і обслул ову вапня житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка) (код К В 1 1,113 02.01). в тому числі: площею 0.0847 г а .малоповерхова забудова за рахунок
земель, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Адамівська. 16. 
селище міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради Кроиивницького району 
К і ровоградськоїобласті.
За • 5

У ; рималися- 
Ре коме і їда ції- 
1 Іропозиції- 
Зау важення-

9,21. 1 Іро затвердження технічної документації із землеустрою та Передачу безоплатно у 
власність Майдаїінику Івану Порфирійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 
і5205865()0:51:000:0040). площею 0.2500 га, для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, іосподарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код К ВЦ П З  02.01). в тому 
числі: площею 0.2500 га - малоповерхова забудова за рахунок земель які не надані у власність або 
постійне користування за адресою: вулиця Садова. 67, село Соенівка Олександрійської селищної 
ради Кроиивницького району Кіровоградської області.
За -5 
1 ірот и- 
У трималися- 
Рскомепдацп-



І Іропознції- 
За\ важеппя-

0 22. І Іро затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно 
власність [Перемет Надії Федорівні земельну ділянку (кадастровий ночі 
3520580300:51:000:0027), площею 0.2500 га, для будівництва і обслуговування житлової 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка (код К В І 1,113 02.01), в тому чисі 
площею 0.2500 га - малоповерхова забудова за рахунок земель які не надані у власність а( 
постійне користування за адресою: вулиця Шевченка. 44, село Іярки Олександрійської селищн 
ради Кропивницького району Кіровоградської облас ті.
За 5 
Ііроіи- 
Утрималися- 
Рекочепдації- 
ГІропозиції- 
Зауваження-

9.23. І Іро затвердження технічної документації із землеустрою за передачу безоплатно 
власність Шуліці Миколі Григоровичу земельну ділянку (кадастровий по\к 
3520587000:51:000:0062), площею 0,1700 га, для будівництва і обслуговування житлової 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка (код КВЦ1ІЗ 02.01). в тому числ 
площею 0.1700 та - малоповерхова забудова за рахунок земель які не надані у власність аб 
постійне користування за адресою: вулиця Молодіжна. 5. село Ставидла Олександрійські 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської област і.
'За -5 
1 Іротн- 
Ут рималися - 
Рекомендації- 
I Іропозиції- 
Зауважсння-

9 24. Про зат вердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплат но ; 
власність Журбі Любові Федорівні земельну ділянку ( кадастровий номер 3520585500:51:000:0 і 69) 
площею 0.2500 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
споруд (присадибна ділянка) (код КІЗЦ І ІЗ - 02.01), в тому числі: площею 0.2500 і а - 
малоповерхова забудова за рахунок земель які не надані у власніст ь або постійне користування за 
адресою: вулиця Чкалова, 2. село Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
За -5 "
1 !рот и-
Уірималися- Ä
Рекомендації-
Пропозиції-
Зау важепня-

9.25. Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у 
власність Міпаковій Зіпаїді І ригорівні земельну ділянку (кадастровий номер 
5320583000:51:000:0128). площею 0.2500 га. для будівництва і обедм ову вапня житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код К В І 1,14 3 - 02.01). в тому 
числі: площею 0,2500 га - малоповерхова забудова за раху нок земель які не надані у власність або 
постійне користування за адресою: вулиця Шевченка. 210. село Іванород Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За 5 
Протн- 
У три мали ся- 
Рекомендації- 
1 Іропозиції- 
Зауваження-

9 26. і Іро затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у і 
власність Марченко Оксані ('ергіївпі земельну ділянку (кадастровий номер !
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'■'20555100:50:124:0008). площею 0.0741 га. для бу дівництва і обслуговування житлового 
і чииKY, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код К В Ц І13 •• 02.01), в чому 
числі: площею 0,0741 га - малоповерхова забудова за рахунок земель які не надані у власність або 
постій не користування за адресою: вулиця Короленка. 50, селище міського типу Олександрівна 
( )лексапдрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За 5
Проти-
Угркмалися-
Рекомепдації-
I Іропозиції-
Зауваження-

9.27. Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у
власність Марченко Людмилі Петрівні земельну ділянку (кадастровий номер 
3520585000:51:000:0505). площею 0.2500 га. для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, і осподарськи.ч будівель і споруд (присадибна ділянка) (код К ВЦ І 13 02.01). в тому
числі: площею 0,2500 га - малоповерхова забудова за рахунок земель які не надані у власність або 
постійне користування за адресою: вулиця Лесі Українки, 02, село Підлісне Олександрівсько'і 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За 5 
І !рот ї ї- 
Ут рималися- 
Рекомспдапії-
111 >о і юз и ід і'ї-
Зауважепня-

9.28. Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у 
власність Гудим Адьоні Миколаївні земельну ділянку (кадастровий номер 
3520581700:51:000:0040), площею 0.1521 га, для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код К В Ц І ГЗ - 02.01). в тому
числі: площею 0.1521 га ..малоповерхова забудова за рахунок земель які не надані у власність або
постійне корист ування за адресою: вулиця Набережна. 56. село Веселе Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської област і.
За -5 
1 Іроти- 
Ут рг мадися- 
Рскомспданії- 
1 Іроііозиції- 
За\ важенпя-

9.2і). Про затвердження технічної документації із земле)строю та передач)' безоплатно у 
власність Сигиді Валерію Михайловичу земельну ділянку (кадастровий номер 
3520555100:50:057:0009). площею 0,0730 га, для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код К ВЦ І ІЗ - 02.01), в тому 
числі: площею 0.0730 га -  .малоповерхова забудова за рахунок земель які не надані у власність або 
постійне користування за адресою: вулиця Одеська, 7. селище міського типу Олександрівна 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За -5
І !рот н-
Утрималися-
Рекомепдації-
Пропозиції-
Зауваження-

0,30. Про затвердження технічної документації із землеустрою та передач) безоплатно у 
власність Горобцю Миколі Івановичу земельну ділянку (кадастровий номер 
3520580500:51:000:0021). площею 0.2404 га. для будівництва і обслуговування житлового 
будипк). господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦ І ІЗ 02.01). в тому 
числі: площею 0,2404 га - малоповерхова забудова за рахунок земель, які не надані у власність або 
і юс Vі й не користування за адресою: вулиця Перемоги. 26. село Бо в тишка Олександрівської



селищної ради Кропивницькогч) району Кіровоградської області.
За 5 
Проти- 
У грималиея- 
Рскомендації- 
I Іропозиції- 
Зау важення-

9 31. Про затвердження технічної документації із землеуе грою га передачу безоплатні) 
власність Хукаленко Світлані Сергіївні земельну ділянку (кадастровий hon 
3520581500:52:000:0028), площею 0.2.500 га, для будівництва і обслуговування житлові 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка (код КВ1ДПЗ 02.01), в тому чис 
площею 0,2500 га ~ малоповерхова забудова за рахунок земель, які не надані у власність я 
постійне користування за адресою: вулиця Світла. >7. село Роздолля Олександрійської селищі 
ради Кропивницькогч) району Кірової радської області.
За -5
І І роти-
Ут рималися-
РекомендаЦІЇ-
Пропозиції-
Зауваження-

9.32. Про затвердження технічної доку ментації із землеустрою та передачу безоплатно 
власність Романенку Йосипу Йосиповичу земельну ділянку (кадастровий ном 
3520580500:51:000:0023), площею 0.1133 га. для будівництва і обслуговування житлово 
буднику, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка (код К В  ЦП 3 02.01), в тому чисі 
площею 0.1133 га малоповерхова забудова за рахунок земель, які не надані у власність а( 
постійне користування за адресою: вулиця Шевченка. 21а. село Ьовтишка. Олександрівськ 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За -5 
1 Іроти- 
У грпмалнея- 
Рекомендації- 
I іропозиції- 
Зауваження-

9.33. Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно
власність Шиятому Вячеславу Васильовичу земельну ділянку (кадастровий иоме 
3520582000:51:000:0226), площею 0.2500 га. для будівництва і обслуговування житлової' 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка (код К ВЦ П З  02.01), в тому числ 
площею 0.2500 га - малоповерхова забудова за рахунок земель, які не надані у власність абА 
постійне користування за адресою: вулиця 1 агарі па. 8. село Вищі Верещаки, Олександрівськчг 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. І
За 5 І
Проти- І
Утрималися- І
Рекомендації- І
Пропозиції- І
Ззуваження-

9 34. Про затвердження технічної документації і'1, землеустрою іа передачу безоплатно у| 
власність Чорнобай Володимиру Григоровичу земельну ділянку ( кадастровий номер1 
3520з82000:51:000:0251). площею 0.2500 га. для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка (код К ВЦ П З  02.01), в тому числі; 
площею 0.2500 га - малоповерхова забудова за рахунок земель, які не надані у власність або 
постійне користування за адресою: вулиця Гагаріпа. 18. село Вищі Верещаки. Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За -5
1 Ірот тг 
Утрималися-



Кмічспдації- 
11| н ч її і ІІ і і і і і - 
ІД» І'., і ,ксі 111 я -

'). !:'•>. Про затвердження технічної документації із землеустрою і а передачу безоплатно у 
и мине гі> безоплатно у власність Кудіпу Віктору Романовичу -$емедьну ділянку (кадастровий 
п.лкр '520588500:5 1:000:0479), площею 0.2500 га. для будівництва і обслуговування житлового 
11\ пінку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка (код К В11,113 02.01). в чому числі: 
п мі нею 0.2500 га - малоповерхова забудова за рахунок земель, які не надані у власність або 
ііік:піше користування за адресою: вулиця С. Неживого, 51. село Цвітне. Олександрійської 
со, п ітно ї ради Кропивницького району Кіровоградської області.

1спт

І Іро І и- 
N ірималися- 
I’скомендації-
I Іропозиції- 
Зауваження-

9.36. 1 Іро затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у 
власність Дорошку Олександру Григоровичу земельну ділянку (кадастровий помер 
3520587500:54:000:0022). площею 0.2500 га. для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код К В 1 1,1 ІЗ 02,01 ), в тому числі: 
площею 0.2500 га - малоповерхова забудова за рахунок земель, які не надані у власність або 
посийне користування за адресою: вулиця Молодіжна. 29. село ІІоселянівка Олександрійської 
ееліііиної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
'За 5
I I рот и- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції- 
Зауваження-

937. Про затвердження технічію ї документації із землеустрою та передачу безоплатно у 
власність Чиж Людмилі Олександрівні земельну ділянку (кадастровий помер 
3 520587500:51:000:0068). площею 0.2434 га, для будівництва і обсдуговування житлового 
буднику, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка (код «4311,113 02.01), в тому числі:
площею 0.2434 га . малоповерхова забудова за рахунок земель, які не надані у власність або
постійне користування за адресою: вулиця Шевченка. 9. село Отара Осота Олександрійської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградські.))' області.
За 5 
1 Іро іті- 
Утргмалися- 
Рекомепдації- 
1 Іропозиції- 
Зауваженпя-

9.38. Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у 
власність 1 Іриймаку Олексію Юрійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 
3520586500:51:000:0076), площею 0.2500 га. для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка (код К В Ц ІІЗ  02.01), в тому числі: 
площею 0.2500 га - малоповерхова забудова за рахунок земель, які не надані у власність або 
поепітне користування за адресою: вулиця Шкільна. 13. село Соснівка Олександрійської селищної 
ра ні Кропивницького району Кіровоградської області.
За -5 
! Іроти- 
Утркмалиея- 
Рекомендації-
I Іропотиції- 
За\ важення-

9.39. Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у



зо

в мине 11. Конову Олегу Сергійовичу земельну ділянку (кадастровий ном<
,л520584700:51:000:0048), площею 0,2500 та. для будівництва і обслутоіз\ вання жи тлової 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка (код К В ЦІ ІЗ 02.01), в тому мис; 
площею 0.2500 та - малоповерхова 'забудова за рахунок земель, які не надані у власність а( 
постійне користування за адресою: вулиця Вісімнадцята, 209, село Нссваткове Олександрівськ 
селищної ради Кронивницького району Кіровоградської області.
За о
11 р о їи -  

Утрпмалися- 
Рекомендації- 
і Іропозиції- 
За\ важення-

9,40. Про затвердження технічної документації із землеустрою та передач)' безоплатно 
влаеіпсть Фицайло Клавдії Іванівні чемельну ділянку (кадастровий номо 

520584700:5 1:000:0166). площею 0.2500 та. для будівництва і обслуїовування житлової 
6\динку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка (код К В Ц І ІЗ 02,01). в тому чисд 
площею 0.2500 та - малоповерхова забудова за рахунок земель, які не надані у власність аб 
постійне користування за адресою: вулиця Дванадцята. 234. село Нссваткове Олександрівськ« 
селищної ради Кронивницького району Кіровоградської област і.
З а .5
І Іроти- 
Утрималися- 
Рекомепдації- 
1 Іропозипії- 
За\ важення-

9.4 1. Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплаїно 
влаепість Солоньку Олександру І риіоровичу земельну ділянку (кадастровий номе 
.1.520584000:5 1:000:0019). площею 0.2500 та. для будівницт ва і обслуї ов> ваппя жи тлової1 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка (код КІЗЦІ 13 02.01). в тому чис.т 
площею 0.2500 та - малоповерхова забудова за рахунок земель, які не надані у власність аб 
постійне користування за адресою: вулиця Олізька, 4. село Краеносілля Олександрівські 
сели:щюї ради Кронивницького району Кіровоградської област і.
За 5
І і рот и-
Ут рималися- 
Рекомеидації- 
і ІроГЮЗИЦІЇ-  
Зауваження-

9.42. І Іро затвердження технічної документації із землеустрою та передач) безоплатно 
власність І овкун Марії Остапівні земельну ділянку (кадастровий помер Ї5.’05X2000:53:00():005() 
площею 0,2500 та. для будівництва і обедутов) вання житлової о б\ цінк\. і чеподарських б\дівель 
споруд (присадибна ділянка (код К В Ц І ІЗ 02.01). в том) числі: площею 0.2500 та ■ малоповерхов 
забудова за рахунок земель, які не надані у власність або посіїйие користування за адресок 
вулиця Лісова. 50, село Любомирка Олексаидрівської селищної ради Крогіивниііького район 
Кір о з о г р ад с ь к ої о б л а ет і.
За - ..5
Про їй-
У і рималися-
Реко.мендаиії-
! Ірії по іиції-
З.і\тіаженпя-

9.43. 1 Іро затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно 
власність Поліщук Наталії ІЗІкторівні земельну ділянку (кадастровий номе 
З520555400:50:030:0006), площею 0,1500 і а, для будівництва і обслуговування житлової 
б\динку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка (код. К В Ц І 13 02.01). в тому числ 
площею 0.1500 та — малоповерхова забудова за рахунок земель, які пе надані у власність аб
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носі ійне користування за адресою: вулиця Цен тральна. 95. селище міського типу
Єдизаветградка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 
За ■■ 5 
ІІроїи- 
У грималися- 
Гекомендації- 
I іропозиції- 
Зауваженнн-

9.44. Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у 
власність Миронспку Олександру Юрійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 
3520588500:51 ;000:0476), площею 0,2500 га, для будівництва і обслуговування житлового 
бхдинку. господарських будівель і споруд (присадибна ділянка (код КВІДІ ІЗ -- 02.01). в тому числі; 
площею 0.2500 га •- малоповерхова забудова за рахунок земель, які не надані у власність або 
постійне користування за адресою: вулиця Миру. 25, село Цвітне Олександрійської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.

Утри малися- 
Рекомендації'
І Іропозиції- 
Зауважепня-

9.45. Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у 
власність Склярепку Олександру' Олександровичу земельну ділянку (кадастровий номер 
3520584500:51:009:0009). площею 0.2500 га, для будівництва і обслуговування житлового 
б\ липку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка (код КВЦ1 ІЗ - 02.01), в тому числі: 
площею 0.2500 га -  малоповерхова забудова за рахунок земель які не надані у власність або 
постійне користування за адресою: вулиця Кравцівка. 50. село Михайлівна Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За -5
ІІроти- 
Утрималися- 
Рекомсндації- 
I Іронозиції- 
Зауваженпя-

9.46. Про затвердження технічної документації із землеу строю та передачу безоплатно у
власність безоплатно у власність Черпявському Григорію Анатолійовичу, земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520586500:5 1:000:0079). площею 0,2500 і а. для будівництва і обслуговування 
жп глового будинку, господарських будівель і спору д (присадибна ділянка) ( код К В Ц І ІЗ - 02.01). в 
том\ числі: площею 0.2500 га - малоповерхова забудова за рахунок земель, які не надані у 
власність або постійне користування за адресою: вулиця Іясминська. 20, село Соснівка
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кірової радської області.
За о  
І І рот и- 
Утрималися- 
Гекомепданії-
I іропозпції- 
Зауваження-

9.47. Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно у
власність Самойдовій Євгенії Григорівні земельну ділянку (кадастровий номер 
3520586500:51:000:0078). площею 0.2500 га. для будівницт ва і обслугову вання житлового 
будинку. господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код К ВЦ І 13 02.01). в тому
числі: площею 0.2500 г а .малоповерхова забудова за рахунок земель, які не надані у власність або
постійне користування за адресою: вулиця 'Іясминська. 24. село Соснівка Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За 5 
1Іротн-
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V і рпмаднся- j
Рекомендації- I
I Іропознції- I
Зауваження- I

‘).48. Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно і  
власність Варбанову Сергію Миколайовичу земельну ділянку (кадастровий иомсі 
3520583000:51:000:0127), площею 0.2500 га. для будівництва і обслуговування житлової! 
будипку. господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код К ВЦ П З  - 02.01). в томе 
числі: площею 0.2500 га ■ малоповерхова забудова за рахунок земель, які не надані у власність ana 
постійне користування за адресою: вулиця Степова, 6а, село Іван город О.іександрівсько'і селищнії 
ради Кропивницького району Кіровоградської облає ті. І
За -5 І
I I  роти- І
Утрималися- І
Рекомендації- І
Пропозиції- І
Зауваження- І

0,49. Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно | 
власність Іаранусі Надії Петрівні земельну ділянку (кадастровий помер 35205551 00:50:030:00171 
площею 0.0684 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель! 
споруд (присадибна ділянка) (код К В Ц Ш  02.01). в тому числі: площею 0,0684 га І  
малоповерхова забудова за рахунок земель, які не надані у власність або постійне користування її 
адресою: вулиця Герцена, 28г. селище міського типу Олександрівна Олександрійської селищні« 
ради Кропивницького району Кіровоградської області. І
За о
Проти- І
Утрималися- І
Рекомсндації-
1 Іропозиції- 
Зауваження-

9,50. Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно | 
власність Мнроненко Олені Миколаївні іе.мельну ділянку (кадастровий помеї 
3521)588500:51:000:0477), площею 0.2500 га. для будівництва і обслуговування житлової! 
будипку. господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦ П З  ■ 02.01), в том] 
числі: площею 0.2500 га - малоповерхова забудова за рахунок земель, які не надані у власність аб| 
пост тине користування за адресою: вулиця Миру, 23. село І Івіттіе Олександрівської селищної рад 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За 5 J
Проти- "
Утрима.тися-
Рекомендації-
Пропозиції-
Зауваження-

0,51. Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу безоплатно 
власність Кирилову Михайлу Олександровичу земельну ділянку (кадастровий номе 
3520586000:55:000:0002), площею 0.2500 га. для будівництва і обслуговування житлової' 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КІЗЦІ ІЗ - 02.01). в том 
числі: площею 0.2500 та ■ малоповерхова забудова за раху нок земель, які не надані у власніст ь аб 
постійне користування за адресою: вулиця Центральна. 8. село Ясипуватка Олександрівські 
селищної ради Кропивницького райоп\ Кіровоградської області.
За- 5

іПроти- j
Утрималися- J
Рекомендації- j
Пропозиції- )
Зауваження- і
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0:0017 
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сть або 
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•) 52. Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу 
ікчі'іілатно V власність Невмержицькому Валерію Миколайовичу земельну ділянку (кадастровий
11 (і \ і с 11 3520584500:51:023:001 І), площею 0.2500 га. для будівництва і обслуговування житлового 
іі\ тику, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код К В Ц І13 ■■ 02.01). в тому 
миси: площею 0.2500 га ™ малоповерхова забудова за рахунок земель, які не'надані у власність або 
іиспйпе користування за адресою: вулиця Пушкіна. 4.3. село Михайлівка Олександрівеької 
сслищпої ради Кропивницького району Кіровоградської області.
3;,

юти- 
Утрималися- 
Реко.мендації- 
I Іронозиції-'
Зауваження-

10. Про затвердження технічної документації із землеустрою га передачу безоплатно у 
власність Ьуші Роману Григоровичу земельну ділянку (кадастровий помер 
3520584500:02:000:0431), площею 5.0163 га, для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва (код К ВЦ П З  . 01.01). в тому числі: 5.0163 га рілля, за рахунок земель
сільськогосподарського призначення не наданих у власність або постійне користування за межами 
села Михайлівка Олександрівеької селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
облас
К’<Лі імені Куіібмшева.
За 5 
1 І ро ї 11'
У і рнмалися- 
Рскомепдації'
1 ІроцОЗИЦІЇ-  
За) важенпя-

11.1. Про внесення змін до рішення 8 сесії 8 скликання Олександріської селищної ради від 26 
лютого 2021 року №  199 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу у спільну 
часткову власність земельної ділянки для будівництва 'та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул. Центральна. 20. в селі Польове 
Корнійчуку В.М . та Ромашиній Н.Г».
Відповідно до договору дарування Романіина подарувала спою час гну Корнійчуку.
За -5 
1 і рот и- 
Утрималиея- 
Рекоиепдації-
1 Іропозиції- 
Зау важення*

I 1.2. Про внесення змін до рішення 10 сесії 8 скликання Олександрівеької селищної ради від
02 квітня 2021 року №  418 «Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду 
земельної ділянки для сінокосіння і випасання худоби Шишці В.ІО.». викласти пункт 3 в новій 
редакції, а саме:

Встановити річний розмір орендної плати на рівні 10% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки.
За 5 
ІІроги-
V і рнмалися- 
Рекомепдації- 
I Іропозиції- 
За\ важення-

11.3. Про внесення зміни в
3 520555100:02:000:8007 площею 10.00

оренди земельної ділянки 
гід я розміщення, будівництва.

пункт 10 договору 
га "(код К ВЦ П З  14.01'.

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ 
і оріанізапій), що розташована в межах селища Одександрівка Олександрівеької селищної ради
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Кронпічпшької о району Кіровоградської області, укладений між ОлекеандрівеькоїС 
селищною радою та ТО В  «Алгрейн». право оренди зареєстроване 01.07.2019 р. №  3222240: 
терміном на 25 років, виклавши його в наступній редакції:
«.встановити рочмір орендної плати ча чемельну ділянку на рівні %  від нормативної грошово 
оцінки чемельної ділянки».
Нормативна грошова 6923033,06
З %-2 07690,99 грн
4%-27692] ,32 грн
:''К)-346 1 5 1,65 грн
6%-4 ] 538 1.98 грн
7%-4 846 12.3 І грн
8:1'«->-553842,64 грн
9%-623072.96 грн
] 0%-692303,3 1 гри
За 5
і Іро ІТ1-
У і рималися-
Рекомендації- від начальника юридичного відділу Шевченка <7.11 укласіи , дода і кову у піду Ді 
договору оренди землі вкачавши 3%  орендної плати від нормативної грошової оцінки чемельної 
ділянки до кінця 202 1 року.З 2022 року додатково переглянути відсоток сплати орендної плати.
Пропозиції- *
Злу важення-

12.1 Про надання дочволу Приватному акціонерному товариству « В Ф  Україна» на 
рочроблепня технічної документації іч землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок, які перебувакіть в оренді даної о товариства для ро зміщення (будівництва 
базової станції та антено-щоглової споруди мобільного чв'ячку на гериторії Олекеандрівськоі 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської облас ті:

- ділянка орієнтовною площею 0.06 га. то  розташована ча адресою: 
ну лиця Європейська, село Михайлівка (договір оренди між Михайлівською сільською 
радою та 11рА І «М ТС Україна» від 17.02.201 1 року № 35205К454()()0004 терміном на 25 
років):

- ділянка орієнтовною площею 0.04 га. що розташована за адрееою:вудиця (.'адова, 
село Соснівка (договір оренди між Соенівською сільською радою та ПрАІ  «МТС 
Україна» від 1 7.02.201 1 року №  352058654000005 терміном на 25 років).
За 5 
І Іротті- 
Утрнмалися-
Рекомепдації- ■
Пропозиції- І
Зауваження-

12.2 Про надання дочволу Єличаветгралківському психоневролої ічному інтернату на 
рочроблепня технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
чемельної ділянки в натурі (на місцевості), яка перебуває в постійному користуванні даного 
чакдаду на підставі держаного акту на право постійного користування землею серії І-КР №  000740 
від 03.03.2004 р.. орієнтовною площею 1.8994 га для розміщення адміністративних, побутових, 
господарських будівель і споруд (код КВІДІ ІЗ -  03.03) в межах селища міського т ипу 
Сличаїзетградка Олекеандрівськоі селищної ради Кропивницької о району Кірової радськоїобласті.' 
За 5
І Ірит и- 
Утрималися - 
Рекомендації-
1 Іроночиції- 
За\тзаження-

І2.3 Про надання дочволу Сличаветградківському психоневрологічному інтернату на 
розроблення технічної документації іч землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
чемельної ділянки в натурі (па місцевості), яка перебуває із іюстійпом\ корисілвагщі даного
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[ЬСЬКОЮ
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Ладова,
«М 'ГС

ф

ат\ на 
0  меж 
даної о 
000740
і'ТОВИХ,

> типу 
бласті,

гу на 
) меж
іаної о

і.h і. і\ па підставі державного акту на право пост ійною користування землею серії 1-КР №  
(НіМИ/ від 03.03.2004 p.. орієнтовною площею 34,5836 га для ведення підсобного сільського
їм, un іарства (код КВЦ Г ІЗ    01.04) в межах селища міського типу ( ’.тизаветтрадка
І і істсандрівської селищної ради Кроппвницького району Кіровоградської області.
1.1 -■

111 ч І і II -
\ ірнмалися- 
Рскомендації- 
I (річю іиції- 
За\ важення-

13.1 Про надання дозволу Тарасову Миколі Івановичу, на розроблення проекту землеустрою 
шодо відведення земельних ділянок орієнтовною площею 0,5000 га у власніст ь, а саме:

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (код КВЦ Г ІЗ  02.01) орієнтовною площею 0.2500 га, за рахунок земель 
житлової та громадської забудови комунальної власності за адресою: вулиця Садова, 14,.село
I Ііллісне Олександрівської селищної ради Кропивпицького району Кіровог радської област і:

для ведення особистого селянського господарства (код КІЗ І U 13 - 01,03 ) орієнтовною площею 
0.2500 га. за рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної власності за 
адресою: вулиця Садова. 14. село Підлісне Олександрійської селищної ради Кропивпицького 
району К і р о в о г р а д с ь кої області.
За -5
II роти - 
Утрималися- 
Рекомендації- 
I ІрОНОЗІІЦ ІЇ-
Зау важення-

13.2, Про надання дозволу Овсіснку Сергію Леонідовичу, на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок орієнтовною площею 0,4200 га у власність, а
саме:

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (код КВЦ Г ІЗ  - 02.01) орієнтовною площею 0.2500 га. за рахунок земель 
житлової та громадської забудови кому нальної власності за адресою: вулиця С. І Іеживого. 34. село 
І (urine Олександрівської селищної ради Кропивпицького району Кіровоградської області;

для ведення особистого селянського господарства (код КВЦ ГІЗ  01,03) орієнтовною площею 
0 .1700 га. за рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної власності за 
адресою: вулиця С. Неживого. 34. село Цвітне Олександрівської селищної ради Кропивпицького 
району Кіровоградської області.
За 5 
іІроти-
У і рішалися- 
Рекомепдації- 
1 Іропозиції-
Зауваженпя-

14. Про надання дозволу Сливці Аллі Володимирівні па розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1200 та у власність для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код 
К ВЦ П З  - 02.01 ) за рахунок земель житлової та громадської забудови не наданих у власність або 
постійне користування за адресою: вулиця Партизанська. 68Л. селище міського типу
Слизаветградка Олександрівської селищної ради Кропивпицького району Кіровоградської області. 
За о
І Ірот н- 
У'і римадися- 
Рекомендації-
I Іропозиції- 
Зауважені ія-

15.1 Про надання дозволу Заливі Валерію Вікторовичу на розроблення проекту землеустрою
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щодо відведення земельної ,шляпки > власнісі ь для будівниці на 11 ід и в і дуал ы юго гаражу 
згідно К В1 1,1 ІЗ 02.05). орієнтовною нлошею 0,0050 та (па території колишнього гараи 
кооперативу «Тясмин») селище міського типу Олексапдрівка ( )дексапдрівської селищної 
Кропивницького району Кіровоградська області.
За -5
11 роти- 
Утрималися- 
Рекомендації-
II ро позиці ї- 
Зауваження-

15.2. Про надання дозволу Марієнку Владиславу Руслановичу на розроблення про 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуадь 
гаражу (код згідно КВЦ Г ІЗ  02.05), орієнтовною площею 0.0040 та за рахунок земель житлові 
громадської забудови, які не надані у власність або постійне користування по вулиці Гага 
(біля багатоквартирного житлового будинку №  42а) селите міського гину Олександр 
Олександрійської селищної ради Кропивницького району Кіровоградська облает і.
За 5 
1 І рот и- 
Утримадися- 
Рскомендації- 
і !роіюзпції- 
Зауважеиня-

10. Про надання дозволу ТО В «Агрофірма Колос-14» на розроблення проекту землеуст] 
щодо відведення земельної ділянки в оренду для ведення товарного сільськогосподарськ 
виробництва (код згідно КВЦ1ІЗ 01.01), орієнтовною площею 6.5000 і а, в тому числі: 6.5000 і] 
господарські будівлі та двори, за рахунок земель комунальної власноеіі сільськогосподарські 
призначення, які не надані у власність або постійне користування за адресою: ву.т. Шевченка, 
село Стара Осота Олександрійської селищної ради Кропивницького району Кіровограда.: 
обталі і.
За 5 
1 Іроги- 
Утрималися- 
Рекоуіепдації- 
I Іропозиції- 
За\важення-

1 7. Надати дозвіл ( ’ТО В «Михайлівське» на розроблення технічної документації 
іемлсустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевосг 
іісвитребуваних часток (наїв) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (ю 
КВЦ П З 01.01) в оренду на строк до дня державної реєстрації права власності на такі земель
ділянки, орієнтовною площ ею.22,1 та, в тому числі: ріллі площею 22,1 та. за рахунок земе,
сільськогосподарського призначення (відповідно схеми поділу земель колективної власиос 
колишнього КС  11 ім. Куйбишева) за межами села Михайлівка Олексапдрівської селищної раі 
Кропивницького району Кіровоградської області.
- земельна ділянка №  0442 орієнтовною площею 4.10 та:
- земельна ділянка №  05 10 орієнтовною площею 5,57 та:
- іемельна ділянка №  0136 орієнт овною площею 4.1 1 та;
- земельна ділянка №  0297 орієнтовною площею 4,1 І та:
- земельна ділянка №  0558 орієнтовною площею 4.21 га.

18.1 Про надання дозволу Кутурдашу Петру Дмитровичу на розроблення проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ДЛЯ городпиптва (КОД згідно К В ЦІ і
01.07). орієнтовною площею 0.2500 та. в тому' числі: 0,2500 та - рілля (код угідь згідно 
Класифікацією видів земельних утіль 001.01) за рахунок земель комунальної власності, які і| 
падалі у власність або постійне користування за адресою: вулиця Лісова, село Кримк] 
Олексапдрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. ;•
За 5 ' і:
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18.2. Про надання дозволу Сінченку Андрію Петровичу па розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва (код згідно К ВЦ П З
11.07) орієнтовною площею 0.6000 га. в тому числі: 0.6000 га - рілля (код угідь згідно з 

Класифікацією видів земельних угідь 001.01) за рахунок земель комунально! власності, які не 
їдані у власність або постійне користування в межах села Несваткове Олександрійської 

селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області,
'{а 5 
1 і ро їи- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
1 ірогюзцції- 
Зауваження-

18.3. Про надання дозволу Бабичу Ігорю Леонідовичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва (КОД ІІІДІІО К В Ц І ІЗ 
01 07) орієнтовною площею 0.3500 га.в тому числі: 0,3500 та - рілля (код угідь згідно з 
Класифікацією видів земельних угідь 001,01) за рахунок земель комунальної власності, які не 
падалі у власність або постійне користування за адресою: вулиця Лесі Українки. 107, село Бірки 
Олександрійської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
Jc.l \2
І і рот II-
Ут рималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
Зауваження-

Ю.1 Про надання дозволу КрещеНецькому Миколі Федоровичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння і випасання худоби (код 
згідно К ВЦ П З  0І.08) орієнтовною площею 0.6000 га. за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення, які не надані у власність або постійне користу вання в межах селища міського гину 
Слизавстградка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської област і. 
'За 5
І І р О П і-

Ут рималися- 
Рекомепдації- 
1 Іроиозичії- 
Зауваження-

19.2. Про надання дозволу Горобцю Василю Васильовичу на розроблення проекту 
землеу строю щодо відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння і випасання худоби (код 
зітлію К В І 1,1 ІЗ 01.08) орієнтовною площею 1.7500 га. за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця 'І ясминеька. 
селище міського типу Олександрівна Олександрійської селищної радій Кропивницького району 
Кіровоградеької області.
За - 5 
Проти- 
У гріїмалиси- 
Рекомепдації- 
1 іропозиції- 
Зауваження-

19.3. Про надання дозволу Олійнику Олександру Володимировичу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння і випасання 
\\доои (код згідно К В Ц П З  01,08) орієнтовною площею 1.8000 та, за рахунок земель 
сі.іьськогосподареької о призначення, які не надані у власність або постійне користу вання за 
межа,ми села Северинівка Олександрійської селищної ради Кропивницького району
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Кіровоградської області.
За 5 
1 [роти- 
Утрнмалися- 
Рекоуіепдації- 
I Іропо ЗИЦІЇ- 
За\ влженпя-

19.4. Про падання дозволу Л ук ’яненку Івану Михайлович) на розроблення проект 
темііеустрою ідодо відведення 'земельної ділянки в оренду для сінокосіння і випасання худоби (ке 
згідно КВЦ Г ІЗ  01.08) орієнтовною площею 0.5000 та. за рахунок земель сільськогосподарської 
призначення, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Шкільг 
село Ьапдурово Олександрівської селищної ради Кропивиицького району Кіровоградської област 
За -5 
І іроги- 
Утрималися- 
Рекоуіепдації- 
1 Іронозгіції- 
Зауважения-

20.1 Про надання дозволу Мошку Олексію Васильовичу на розроблення технічні 
документації із землеустрою щодо встановлення ( вітповленпя) меж земельної ділянки в нату рі (і 
.місцевост і), орієнтовною площею 3.7000 га. в гом\ числі ріллі - 3,7000 і а. за рахунок земе.і 
сільськогосподарського призначення (відповідно схеми поділ) земель колективної власнос 
колишнього КС11 і м. Кірова земельна дтлянка .У" 004). для ведення товарної
сільськогосподарського виробництва на земельну ча стку  (пай) (код, КВЦ П З  01.01) за межам 
села (.'тара Осота Олександрівської селищної ради Кропивиицького району Кіровоградські 
області, з подальшою передачею у приватну власніс ть.
За - 5 
1 Іро ги- 
Утрималися- 
Рекомсндації-
1 іроиозинії- 
Зауваження-

20.2. Про надання дозволу Ьрюховецькій Надії Іванівні па розроблення технічнії 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (гт 
місцевості), орієнтовною площею 2.2X00 га. в тому ч и с л і  ріллі - 2.2800 та. за рахунок земел1 
сільськогосподарського призначення (відповідно схеми поділу' земель колективної вдаспост 
колишнього КСП  ім. Кірова земельна ділянка №  695). для ведення товарної!
сільськогосподарського виробництва па земельну частику (пай) (код КВЦ П З  01.01) за межам) 
села Стара Осота Олександрівської селищної ради Кропивницької о району Кіровоградська 
області, з подальшою передачею у приватні)' власність.
За ■ 5
Проти- і1
Уірималися-
Рекомендації-
I Іропозиції-
Зауваження-

20..3. Про надання дозволу Тарану Валерію Миколайовичу на виготовлення технічно 
док\ мептації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в па турі (ні 
місцевості), орієнтовною площею 3.0300 га. в тому числі 3.0300 і а - рілля, за рахунок земель 
сільської осподарського призначення (відповідно схеми поділу земель К С ІІ ім. Кірова земельн) 
ділянка №  2). для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на земельну частик] 
(най) (код К ВЦ П З  01.01) за межами села Стара Осота Олександрівської селищної раді 
Кропивницького району Кіровоградської області, з подальшою передачею у приват ну' власність, і 
За -5 "
Проти-
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|.|\важення-
20.4. Про надання дозволу Краєвській Ніні Андріївні на виготовлення технічної 

ичл ментанії іч землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж чемельної ділянкн в натурі (на 
місцевості), орієнтовною площею 3.0100 га, в тому числі ріллі 3.0100 га. ча рахунок іємєль 
сг і і.ськогосіюдарського причначення (відповідно схеми поділу чемель колективної власності 
колишнього КСП  «Україна» земельна ділянка №  99). для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва на земельну частику (пай) (код КІЗЦІ ІЗ 01.01) ча межами 
села Соснівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, ч 
пола ївшою передачею у прива тну власність.
За 5 
1 Іро Г11- 
Утрималися- 
Рекоменда ції- 
Нропочиції- 
Зауваженпя-

2 1.1. Про надання дозволу Кріль Людмилі Василівні на розроблення проекту землеустрою 
що.чо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
орієнтовною (код згідно К В Ц ІІЗ  01.03). площею 2.0000 га. ча рахунок чемель 
сільськогосподарського причначення, які не надані у власність або постійне користування ча 
межами села Омельгород Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
К ірово гра;іеької області.
За - 5 
І Іро і и-
V і рпмалися- 
Рекомепдації- 
I Іропочиції- 
Зауважения-

2 1.2. Про надання дозволу Демченку Вадиму Володимировичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення чемельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства орієнтовною (код чгідно К В Ц ІІЗ  01.03). площею 2.0000 га, ча рахунок чемель 
сільськоїосподарського призначення, які не надані у власність або постійне користування за 
межами села Омельгород Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
К іроиоі ра;іської області.
За 5 
І Іро і гі-
V і рнмалися- 
Рекомепдації-
I ІрО І юзгщії- 
Зауваженпя-

2 1.3. І Іро надання дозволу Г'рабовському Олександру Петрович)' на рочроблення проек ту 
землеустрою щодо відведення чемельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства орієнтовною (код чгідно К В Ц ІІЗ  01.03). площею 2.0000 га, ча рахунок чемель 
сільськогосподарського причначення. які не надані у власність або постійне користування ча 
межами села Омельгород Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
К і ро в о гра,: іс їж ої обл а ет і.
За
Проти- 
У) рималися- 
Рекомепдації-
I Іропочиції- 
Зауваження-

2 1.4. І Іро надання дозволу Бедзаю Роману Вячеславовичу  на розроблення проек'іу 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства орієнтовною (код згідно К В Ц ІІЗ  01.03). площею 2.0000 га, за рахунок земель
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сільської осподарського призначення, які не надані у власніст ь або пост ійне користування ' 
межами селища міського тину Слизаветградка Олександрійської селищної ради Кропивницької 
району Кірової радської област і.
За 5 '
Проти- 
Утрималися- 
Рекочендації- 
Пропозиції- 
Зау важенпя-

21.5 Про надання дозволу Бабич Анні Володимирівні на розроблення проекту землеустрої 
щодо відведення земельної діляики у власніст ь для ведення особистого селянського господарсті 
орієнтовною (код згідно К В I I I 14 01.03). площею 2,0000 га. за рахунок земсч
сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне користування ' 
межами села Китайгород Олександрівської селищної ради Кропивницького райої
I \ і р о з о г р а; і с ь к о ї о б л а с т і.
За -5
II роти- 
Утрималися- 
Реко мендації- 
1 Іропозиції- 
За) валадіня-

21.6. Про надання дозволу ІІовелько Тетяні Андріївні на розроблення проекту землеустрої 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарсп 
(код КВЦ іТЗ 01,03), орієнтовною площею 0,3500 іа в тому числі: 0,3500 га - рілля (код у гід 
згідно з Класифікацією видів земельних угідь 001.01) за рахунок іемельної ділянки, яка пе надай 
у власність або постійне користування за адресою: вулиця Вишнева. 14, село Іванівн 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За 5
Прот и-
Утрималиея-
Рекомендації-
1 Іропозиції-
Зауваженпя-

21.7 Про надання дозволу учаснику АТО  Коліснику Володимир) Сергійович) н 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для веденії 
особистого селянського господарства (код КВП П З  01.03). орієнтовною площею 2.0000 і а, з 
рахунок земельної ділянки кадастровий номер 3520585000:02:000:0003, яка пе надана у власпіст 
або постійне користування за межами села Підлісне Олександрівської селищної рад 
Кропивницького район)' Кіровоградської області. 1
3:і 5 
! і роти- 
Ут ри.малися- 
Peкo^■1eндaцiï-
I ірогюзиції- 
Зауваження-

21.8. Про надання дозволу1 учаснику АТО  Добровольеькому Володимиру Вікторовичу ні 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для веденні 
особистого селянського господарства (код К В 11,113 01.03), орієнтовною площею 2,0000 та, зі 
рах) пок земельної ділянки кадас тровий номер 3520585000:02:000:0003. яка не надана у власмістт 
або постійне користування за межами села Підлісне Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За 5 
Прот и- 
Утрималися- 
Рекомендації-
II репозиції-
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21.9. Про надання дозволу Ляшоику Артуру Вікторовичу на розроблення проекту 

•*і-м іс\строю щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
ік-ім.чарства (код згідно з К ВЦ П З  01.03). орієнтовною площею 0.0800 га за рахунок земельної 
її і (інки, яка не надана у власність або постійне користування за адресою: -вулиця Шевченка. 20.

, ю І Іідліспе Олександрівської селищної ради Кронивницької о району Кіровоградської област і;
(.і 5
І І|ЧЧ  и-
N ірималися- 
І'скомегідації-
11ри|ІОЗІ1 ції- 
<л\ глжения-

21.10. Про надання дозволу Гненній Вікторії Вікторівні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
11к іюдаретва(код згідно з К ВЦ П З  01.03). орієнтовною площею 0.6200 га, за рахунок земельної 
ділянки, яка не надана у власність або постійне користування за адресою: вулиця Фроеини Дикої, 
7. село 1'утпииька Олександрівської селищної ради Кроиивницького району Кіровоградської 
облає ті.
За 5
1 Іпотн- і
Утрималися- 
Рекомепдації- 
1 ІрОІЮЗИЦІЇ- 
Зауваження-

21.11. Про надання дозволу Лпцику В і талію Миколайовичу па розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки \ власність для ведення особистого селянського 
господарства (козі згідно з К ВЦ П З  01.03). орієнтовною площею 0.3700 га за рахунок земельної 
ділянки, яка не надана у власність або постійне користування за адресою: вулиця Садова. 13, село 
Грнгорівка Олександрівської селищної ради Кроиивницького району Кіровоградської області.
За .5
1 !рот п-
Уірима.тися-
Рекомепдації-
Пропозиції-
Зауиаження-

21.12 Про надання дозволу Сфімову Дртему Васильовичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
госпо.іарсіва (код згідно з К В Ц П З  01.03). орієнтовною площею 0,2000 таза рахунок земельної 
ділянки, яка не надана у власність або постійне користування за адресою: вулиця Центральна, 
290, село Михайлівка Олександрівської селищної ради Кроиивницького району Кіровоградської 
області.
За 5 
І (рот и- 
Ут рималиея- 
Рекомендації'
1 Іроиозиції- 
За\ важенпя-

21.13, Про надання дозволу Хукаденко Світлані Сергіївні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (код згідно з К В Ц П З  01.03), орієнтовною площею 1.0450 га, за рахунок земельної 
ділянки, яка не надана у власність або постійне користування за адресою: вулиця Світла. 37, село 
Роздолля Олександрівської селищної ради Кроиивницького район)- Кіровоградської області.
За -5 
І! роти- 
У трималися- 
Рекомендації-
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І ІрОПОЗНЦІЇ- 
'іпуважеі тя-

І І ' 14 Про надання дозволу Терон Леоніду Григоровичу на розроблення проек 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянсько 
господарства (код згідно з КВЦ Г ІЗ  01.03). орієнтовною площею ().(>()()() та. іа рахунок земельї 
ділянки, яка не надана у власність або постійне корис і> вання за адресою; вулиця Миру. 24. се 
Нукварка Олександрівської селищної ради Кропивнинького району Кіровоградської області.
За -5 
Ііроти- 
У три.малися- 
Рекомендації- 
1 Іропозишї- 
Зауваження-

21.15. Про надання дозволу учаснику А ГО  Солоньку Миколі Григоровичу на розроблеи 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особисте 
селянського господарства (код згідно з КВЦ ГІЗ  01.03). орієнтовною площею 2.0000 та за рахуй 
земельної ділянки, яка не надана у власність або постійне користування іа межами сели 
міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивнинького райо 
К іровоградеькоїобласті,
За - 
Проти-
Утри малися-5 
Рекомендації-
Пропозиції- поверну ти на доопрацюваня наступної земельної комісії даний проект рішення. 
Зауваження-

21.16. Про надання дозволу Дзюр і Василю Петровичу па розроблення проект)- зе.мдеустрі 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистою селянського господарчі 
(код, КВЦ ГІЗ  01.03), орієнтовною площею 0,3500 га. за рахунок земельної ділянки, яка не надан. 
власність або постійне користування за адресою: провулок Сонячний, село Красіlocijj 
Олександрівської селищної ради Кропивнинького району Кіровоградської області, |
За ..5 " і
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
і ! ПО! і( '3ті і тії-
Зауважеппя-

2 І, І 7. І Іро надання дозволу Крохмальов) Миколі Володимировичу на розроблення нроек 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки \ власніст ь для ведення особис юго селянське 
тосподарства (код КВЦ Г ІЗ  01.03). орієнтовною площею 0.3.300 га за рахунок земельної діляні 
яка не надана у власність або постійне користування за адресою: вулиця Григорія Юрченка. !. 
село Краепосілка Олександрівської селищної ради Кропивпицького району Кіровоградсьі 
області.
За - 5 
1 іроіи- 
Ут рималися- 
Рекомендації- 
1 Іропозиції- 
Зауваженпя-

21.18. Про надання дозволу Загородньому Дмитру Тимофійовичу на розроблення просі, 
земле) строю щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянське 
господарства (код К В Ц П З  01.0.3), орієнтовною площею 0.6200 га. за рахунок земельної діляп 
яка не надана у власність або постійне користування за адресою: вулиця Дмитра Коло мій ця. • 
село Краепосілка Олександрівської селищної ради Кропивницької о району Кіровограде і* 
області. j
За 5
і І ро і її - ;■
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ті
іеустро 
о,царе 
надана
СНОСІЛІ

V тримадися- 
Рекомендації-
I І р О П О  З И Ц І Ї -

За\ важення-
21.19. Про надання дозволу Ткачу Олександру Петровичу на розроблення проекту

земде\строю щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (код К В Ц П З  01.03), орієнтовною площею 1.1600 та за рахунок земельної ділянки, 
яка не надана у власність або постійне користування за адресою: вулиця Декабристів. 7. село
Банду рове Олександрівської селищної ради Кропивницького район) Кіровоградської області.
За
І Іроти- 
У грпмалися-
Рекомепдапії- 
1 Іропозиції- 
Зау важен пя-

21.20. Про надання дозволу учаснику А ГО  Затривепку Олександру Валентиновичу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства (код згідно КВ1ДІ ІЗ 0 1,03). орієнтовного площею 2.0000 га за 
рахунок земельної ділянки, яка не надана у власність або постійне користування за межами 
селища міського типу Олександрівна Олександрівської селищної радій Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За
Гіроти- 
Ут рималися-
Рекомендації- повернути на доопрацювання земельної комісії даний проект рішення.
І Іропозиції- 
За> важення-

21.21. Про надання дозволу учасник) А ГО Машину Андрію Володимирович} на розроблення 
проект)' землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно К В Ц П З  01.03). орієнтовною площею 2.0000 за рахунок 
земельної ділянки, яка не надана у власність або постійне користування за межами селища 
міського типу Олександрівна Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської облает і.

проект
неьк'оіі 
плянкі
НКсІ, ,лЗ

>алсы«

1 і рот и- 
Утрималиея-
Рекомендапії- повернути на доопрацювання земельної комісії даний проект рішення.
Пропозиції- 
За) иажхтіня-

2 і.22. Про надання дозволу Кивгиді Олександру Владиславовичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського
і ос і юдарства орієнтовною (код згідно К В Ц П З  01.03). площею 2,0000 та за рахунок земельної 
ділянки, яка не надана у власність або постійне користування в межах села Світова Зірка 
Олександрівської селищної ради Кропивпицького району Кіровоградської обласіі.
За 5 
І І(іо гп- 
У'і ркмалися- 
Рокомеї гдації-
1 іропозиції- 
Зауважеиня-

21.23. Про надання дозволу Німченко Ользі Володимирівні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (код згідно з К В Ц П З  01.03), орієнтовною площею 2,0000 га. а рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне користування за 
межами села Іван город Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.



11
І 11 '' ' І І І
'' І р|! М.І II КЯ
ІV м > мепдації- 
І І рої юз ш иї - 
3;і\ важеппя-

2 1.24. Про надання дозволу учаснику АТО  Майданик) Арі ему Анатолійовичу на розробдс 
проект)’ землеустрою щодо відведення земельної ділянки у класність для ведення особист 
селянського господарства (код згідно з КВЦ П З  01.03). орієнтовною площею 2.0000 га. за раху 
земель сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне кориеіуваї 
за межами села Івангород Олександрівської селищної ради Кропивпицького рай<
К і ро зо граде ької області.
За -5
Проти-
Утрималися-
Рекомеидації-
I Іроіюзиції-
Зауважепня-

21.25, Про надання дозволу Козуиляцї Максим) Ю рійовичу па розроблення прое 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого седянськ 
господарства (код згідно з К В Ц П З  01.03). орієнтовною площею 2.0000 таза рахунок зем 
сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або носіійпе користування
межами села Івангород Олександрівської селищної ради Кропивниці.кого району Кіровограда.
обласіі. і
,'><І '
1 ірОТИ- ;
Утрималися-5 1
Рекомепдації-
I ірОІІОїИЦІЇ- 
За\ важення-

2! .26, Про надання дозволу Каракулепко Наталії Сергіївні на розроблення проен 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистої о селяпськс 
господарства (код згідно з К ВЦ П З  01.03). орієнтовною площею 2.0000 та. за рахунок земе 
сільськогосподарського призначення,.які не надані у власність або постійне користування 
межами села Івангород Олександрівської селищної ради Кропивпицького район) Кіровограда.! 
області 
За
II роти-
Утрималися-5 
Рекомендації-
1 Іропозиції- 

Зау важення-
2 1,27. І Іро надання дозволу Коваль Ольги Петрівни, на розроблення проекту іемлеуетрі 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарст 
орієнтовною (код згідно К В Ц П З  01.03). площею 0.0000 га. за рахунок земель комунадід 
власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Павдовеької 
селище міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивпицького райо 
К і ро зоградс ькбї області.
За - 5
ПрОІИ- ;■

Утри.малися-
Рскомепдації- 1 і
Пропозиції- |
Зауваження- І

71.28 1 Іро надання дозволу Марунчаку Володимиру Івановичу на розроблення проек 
ІСМЛЄ) строю щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянське
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іосподаретва (код згідно з К В Ц П З  01,03). орієнтовною площею 2,0000 га за рахунок 
с.'ме.її.мої ділянки комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка не надана у 
в іаспість або постійне користування в межах села Розумівка (Злексапдрівської селищної ради 
кропивницького району Кіровоградської області.
За
І Ірот и-
V і рималися-5 
Рекомепдації-
I Іропо ігщії- від Ковтуна В.О. повернути проект рішення на доопрацювання у зв'язку з тим. шо 
земельна ділянка використовується громадянами для ведення і ородпіштва 
Зау важення-

21.29 Про надання дозволу Вовк Валентині Олександрівні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (код згідно з К ВЦ П З  01.03). оріснтовною площею 0.3000 га, за рахунок земельної 
ділянки комунальної власності, яка не надана у власність або постійне користування за адресою: 
вуїиия Зарічна. 141. село Михайлівна Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За ■ 5
Нроти-
Утрималися-
Рекомепдації-
1 Іропозиції-
Зауважеппя-

2 1.30 Про падання дозволу Чернишепко Ірині Олександрівні на розроблення проект} 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистою селянського 
господарства орієнтовною (код згідно КВЦ П З  01,03), площею 2.0000 га. за рахунок земель 
с ільськогосподарськото призначення, які не надані у власність або постійне користування за 
межами села Китайгород Олександрівської селищної ради Кропивницького район}' 
К і () о .з о г р а д с ь к ої о б.; і а е т і.
За 5 
Прої н- 
Утрнмалиея- 
Реко.уіендації- 
Ііронозиції- 
За> важення-

2 і .31, Про падання дозволу Бабич Олені Миколаївні на розроблення проект}" землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
орієнтовною (код згідно К ВЦ П З  01.03). площею 1,8000 га. за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне користування за 
межами села Нірки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської
0 їх ІІІС ті. 
ла ■ а
1 Ірот 11-
Утримадися- 
Рекомендації- 
1 Іроиозиції- 
Злуїагкення-

21.52. 11 ро падання дозволу Бойченку Віталію Павловичу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки } власніс ть для ведення особисті о селянського 
і осподарства орієн товною (код згідно КВЦ П З  01.03). площею 0.9000 га. за рахунок земель 
комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця 
Миколаївська, 37. село Бірки Олександрівської селищної ради Кропивнинької о району 
Кіровоградської області.
'За ■ -5
1 Іроти-
V трималися-
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Рскомендації-
Проповннії-
Зауваження-

21.33. Про надан'ня дозволу Гунько Любові Павлівні, на розроблення проекту землеустро 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарсп 
орієнтовною (код згідно КВЦ113 01.03), площею 0.2500 га. в тому числі: 0.2500 і а -рілля (код у і і; 
згідно з Класифікацією видів земельних у гіді, 001.01 ) за рахунок земель кому пальної власнос ті, я 
не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Шевченка, (і5. село Ьірк 
Олександрівської селищної ради Кронивнинького району Кіровоградської облас ті.
За. - З 
І І роти- 
Утрималися- 
І’екомендаїїії- 
I іропозиції- 
Зауваження-

21.34. Про надання дозволу Вдовиченко Маргарит) Василівні, на розроблення проекі 
землеу строю щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянської 
господарства орієнтовною (код згідно КВЦ ІГЗ 01.03). площею 0.1500 та. за рахунок земе; 
комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за- адресою: вулиі 
Ринкова. 43. селище міського типу Олександрівні Олександрівської селищної ра: 
Крої іивнипького району Кіровоградської області.
За .5 
І Іроти- 
У три малися - 
Рекомендації-
І Іроиозиції- 
.5ду ва;-кенпя-

21.35. Про надання дозволу Турчпн Днасіасії Руедапівпі на рофобдепня проекту землеустро 
щодо відведення земельної ділянки у' власність для ведення особистого селянського господарсп 
(код згідно КВЦ Г ІЗ  01.03), орієнтовною площею 0.8500 га. за рахунок земель комунадьн 
власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або поеті йі 
користування за адресою: вулиця Садова, село Ясину ватка Олександрівської селищної ра; 
Крогігівницького району Кіровоградської області.
За -5 
Про ти- 
Утрпмалися- 
Рекомепдації-
1 Іропозиції- 
Зау важен пя-

21.36. Про падання дозволу 1 уртовому Михайлу Олександровичу па розроблення проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянської 
господарст ва (код згідно К В Ц П З  0) .03). орієнтовною площею 2.0000 га. в тому числі: 2.0000-г 
рілля (код уі ідь згідно з Класифікацією видів земельних утіль 001.01). за рахунок земелыг 
ділянки 3520580500:51:000:9045. яка не надані у власність або постійне користування в меж;: 
села Гювтишка Олександрівської селищної ради Кронивницького району Кірової радеької області 
За
Проти-
Утрималися-5
Реко.мепдації-
ГІрогюзнції-
Зауваженпя-

2 1.37 Про надання дозволу Юрченко Світлані Іванівні на розроблення проекту землеустрої 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господа реї і| 
(код згідно К В ЇДІ ІЗ 01.03), орієнтовною площею 1.1000 га, в тому числі: І.ІООСИа рілля (код угі,| 
■'.гідно з К В З У  001.01). за рахунок земельної ділянки комут іатьної власпос) 
сільськогосподарського призначення, яка не надана у власність або постійне користування |
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а іресою: вулиця Декабристів, 27. ссло Бандурове Олександрівської селищної ради
Крої лтвницького району Кіровоградської област і.
іа 5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
I Іропозиції-
Зауваження-

2 1.38 Про надання дозволу Синьої уб Валент ині Іванівні на розроблення проект) землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
(код згідно КВІДПЗ 01.03), орієнтовною площею 0.3300 га. в тому числі: 0.3300-га рілля (код угідь 
згідно з К’ВЗУ  001.01), за рахунок земельної ділянки комунальної власност і 
сільськогосподарського призначення, яка не надана у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця Синьогубівська. село Красносілка Олександрійської селищної ради
К р о г ні і 11 и ц і > к о го ра й о и у Кір о в о г р адс ь к о ї об л а с т і.
За 5
1 І рот н-
У  і ріімалися-
Рекомендації-
Пропозиції-
Зауважеиня-

21.30. ||ро надання дозволу ГІрихідько Лідії Петрівні па розроблення’ проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
(код згідно КВІДПЗ 01.03). орієнтовною площею 0.7000 га. в тому числі: 0.7000-і а рілля (код угідь 
згідно з К В З У  001.01). за рахунок земельної ділянки комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, яка не надана у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця Світла, село Роздолля Олександрівської селищної ради Кронивпицького району 
Кіровоградської області.
За 5 
1 Іроїи- 
Ут рішалися- 
Рекомепдації-
I Іроиозинії- 
За\ важення-

21.40. Про надання дозволу Чорній Ірині Іванівні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код 
згідно КВІДПЗ 01.03), орієнтовною площею 0.1200 га. в тому числі: 0.1200 іа -рілля (код угідь 
згідно з Класифікацією видів земельних угідь 001.01). за рахунок земельної ділянки комунальної 
власності сільськогосподарського призначення, яка не надана у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Світла. 18а. село Роздолля Олександрівської селищної ради 
К ро пивниць к о го ра й о і іу Кіро во граде ької об; і а ст і.
За :
I I рот и- 
Утрг; ма.тисн- 
Рекомендації-
I Іропозиції- 
За\ важенпм-

21.41. Про надання дозволу Жовтепко Ганні Володимирівні на розроблення проекту 
землеу строю щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистої о селянського 
господарсіва (код, згідно К В ! 1,113 01.03). орієнтовною площею 0.4000 га. в тому числі: 0.4000-га 
рілля (код уі ідь згідно з Класифікацією видів земельних угідь 001.01). за раху нок земельної 
ділянки комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка не надана у власність або 
постійне користування за адресою: вулиця Шевченка, село Роликове Олександрівської селищної 
ра чи Кронивпицького району Кіровоградської області.
За -5
I I роти-
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У фималися- 
Рекомендації-
I ІрОПОЗИЦН-
Зауваження-

21.42. Про надання дозволу Орлик І етяні Ігорівні на розроблення проекту земле)строю і) 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистої о селянського господар 
орієнтовною площею 2.0000 га в тому числі: 2.0000 га рілля та с і ножа гі ( код угідь згідно » |\
002.(і І підгрупа включає сільськогосподарські угіддя, які систематично використовую! ьсм 
сінокосіння, здійснення заходів щодо охорони родючос'і і іруппв та заборони іптсіїсн 
сільськогосподарської діяльності нри обробітку с і л ЬС |> KOІ ОС 11 о да рс Ь К И X VI ідь сіножатей. ЗОК|Щ 
неможливості їх розорювання) (наявні обмеження щодо використання земельної ділянки ■ мг| 
водоохоронне обмеження, код 05.01 водоохоронна зонаїза рахунок земельної ділянки, ямі 
надана у власність або постійне користування за адресою: село Нижчі Верещаки Олександрі ікм 
селищної ради Кропивницького району Кірової радської області.
За -
І іроти- 
У і римадися- 
Рекомеидації-
1 Іропозиції- від Ковтуна В.О. допрацювати проект рішення (для особистого селянсько
юсіюдарс'і ва тільки ріля).
Зауваження-

21.43. Про надання дозволу Дядюрі Ніні Петрівні па розроблення проекту землеустрою що, 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (м 
згідно К В Ц І ІЗ 01.03), орієнтовною площею 0.6500 га. в тому числі: 0.6500-га рілля (код уп: 
згідно з Класифікацією видів земельних угідь 001.01), за рахунок земельної ділянки комуналки 
власності сільськогосподарського призначення, яка не надана \ власність або гюетіііі 
користування за адресою: вулиця їясмипська, село ( оснівка Олексаидршської селищної ри:
К р ) 11 н в н и ц ь к о [ ■ о р а й о н у Кірової' р а д с ь к о ї о б л а с т і.
За ■■ 5
І Іротп- 
У'і рималися- 
Рекомендації-
I Іроіюзиції- 
За\ важенпя -

21.44. Про надання дозволу Денисенко Аллі Павлівні на розроблення проекту землеустрої 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарств 
(код згідно КВІДНЗ 01.0.3). орієнтовною площею 0.4500 та. в тому числі: 0,4500-га рілля (код ) гід 
зі ід по з К В З У  001.01). за рахунок земельної ділянки комунальної власноет 
сільськогосподарського призначення, яка не надана у власність або постійне користування з; 
адресою: вулиця Садова, 64. село (.'оснівка Олександрівської селищної ради Кропиипицькоп 
район) Кіровоградської області.
За -о
Проти- ■
У три.малися- 
Рекомендації-
I Ірої ю лінії'
За) важення -

21.45. Про надання дозволу Войко Інні Михайлівні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особисюго селянського господарства (код 
згідно К В Ц І ІЗ 01.03), орієнтовною площею 0,4700 га, в тому числі: 0.4700 га - рілля (код угідь] 
зі і дно з Класифікацією видів земельних угідь 001.01), за рахунок земельної ділянки комунальної]' 
власності сільськогосподарського призначення, яка не надана у власність або постійне! 
користування за адресою: вулиця Дружби. 51, село Михайлівка Олександрівської селищної ради)' 
Кропивницького району Кіровоградської області.
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f•о

N іріімалися- 
Рскомопдаиії- 
I Іронозиції- 
Зауваження-

2 1.46. Про надання дозволу Мисеврі Віктору Вікторовичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (код згідно КВІДІ ІЗ 01.03). орієнтовною площею 1.5000 га. в тому числі: 1.5000 га - 
пасовища (код угідь згідно з К В З У  002.02), за рахунок земельної ділянки кому нальної власності 
сільськогосподарського призначення, яка не надана у власність або постійне користування за 
межами села Букварка Олександрівської селищної ради Кронивнииького району Кіровоградської 
об і асі і.
За 5 
ІІроіи- 
У і рИМаЛИСЯ- 
Рскомендації- 
1 ірої юзиції- 
Зауважені ія-

2 1,47. Про надання дозволу Орлику Дмитру Віталійовичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
і ооподаретиа (код згідно К В І 1,113 01.03), орієнтовною площею 2.0000 га, в тому числі: 2.0000 та - 
рілля (код м ідь згідно з К В ЗУ  001.01), за рахунок земельної ділянки сільськогосподарського 
призначення з кадастровим номером 3520581700:02:000:0650. яка не надана у власність або 
пост ійне користування за межами села Гайове Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
За. -
I Ірот п-
V тр и малися - 
Рекомепдації- 
Гіропозиції- 
За\ важеніія-

21.48. Про надання дозволу Ііценко Катерині Іванівні на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистою селянського господарства 
(код згідно К В І.1,1 ІЗ 01.03). орієнтовною площею 0.5700 га. в іому числі: 0.5/00 га - рілля (код 
Уі і,т.і згідно з К В З У  001.01 ). за рахунок земельної ділянки комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, яка не надана у власність або постійне корисгуванпя за 
адресою: вулиця Коиєва,І2 село Красносілка Олександрівської селищної раетіт Кронивнииького 
р а і і о 11 у К і ро во гр а; іс ь кої об л а с ті.
За 5
I I рот и-
Ут рималися- 
Рекомендації- 
Пропозпції- 
За\ важення-

2 1.49 Про надання дозволу Торопєєву Максиму Федоровичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
госпо.тарсі ва (код згідно КВІДПЗ 01.03), орієнтовною площею 2.0000 га. в тому числі: 2.0000 га - 
пасовища (код угідь згідно з К В З У  002.02), за рахунок земельної ділянки сільськогосподарського 
призначення з кадастровим номером 3520584500:02:000:9043. яка не падапа у власність або 
постійне користування за межами села Григорівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.

1 Іро ТП-
У і ркмалися- 
Рекомепдації- 
I Іропозиції-
Зауваження-
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21.50. Про падання дозволу Федоренку Володимиру Георгійовичу па розроблені 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистої 
селянського господарства (код згідно К ВЦ П З  01.03), орієнтовною площею 0.4000 га. в тому чис.1!
0.4000 га - рілля (код угідь згідно з К В З У  001.01). за рахунок земельної діляп 
с і л ьс ь ко го с п ода рс ь ко го призначення з кадасі рови.м номером 352058 1700:02:000:0688. яка і 
надала у власність або постійне користування за межами села Польове Олексапдрівської селищні 
ради Крогіивнипького району Кіровоградської облас ті.
За 5
11 роїи-
У і рималися-
Рекомендації-
І ІрОПОЗГІЦІЇ-
Заунаження-

21.51. і Іро надання дозволу Чередник Олені Миколаївні на розроблення проекту землеустрої 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарств 
(код згідно К В 1.1,1 ІЗ 01.03), орієнтовною площею 0.8500 га. в тому числі: 0,8500 га - рілля (ко 
угідь згідно з К В З У  001.01). за рахунок земельної ділянки комунальної власносі 
сільськогосподарського призначення, яка не надана у власність або постійне користування і 
адресою: вулиця Григорія Юрченка. 23. село Красіюеілка Олексапдрівської селищної рад 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За -5
Проти-
Ут ргімалися-
Рекомепдації-
I Іронозиції-
Зауважепня-

21.52. І Іро надання дозволу Косенко Олені Василівні на розроблення проекту землеуст рої' 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарств 
(код -гідно К ВЦ П З  01.03), орієнтовною площею 0,6000 га. в тому числі: 0,6000 га - рілля (ко,
\ гіді, згідно з К В З У  001.01). за рахунок земельної ділянки комунальної власносі 
сільської осподарського призначення, яка не надана у власність або постійне користування •* 
адресою: вулиця Раєвського, 7. село Ьовтишка Олексапдрівської селищної ради Кроиивпицькои 
району Кіровоградської області.
За -5 ’
І Іро і и- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
1 ІрОІІОЗИЦІЇ- 
Зау важення-

2 1.53 Про надання дозволу Яременко Лідії Василівні на розроблення проекту землеустрок: 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарств« 
(код згідно К В Ц П З  01.03), орієнтовною площею 2.0000 та., за рахунок земельної діляїш  
кому пальної власності сільськогосподарського призначення, яка не надана у власність абі 
пост:іще користування за межами села Ссперииівка Олександрійської селищної раді' 
Кроиивнинького району Кіровоградської області.
За 5
1 Ірот и- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
I !рої юзиції- 
Зд\важення-

21.54, Про надання дозволу І уртовому Олександру Михайловичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (код згідно К ВЦ П З  01.03). орієнтовною площею 2,0000 га. втому1 числі: 2.0000 га - 
землі під сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами (код угідь 
’*> мно з К В З У  013.00). за рахунок ’земельної ділянки комунальної власності
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> і 11 ,c і. ке і ос і юда pc ь кого призначення, яка не надана у власність або постійне користування 
і; і межами села Бовтишка Олександрійської селищної ради Кронивницького району 
І л[юііоградської област і.
1.1 :

І І р О І ' И -

У ірнмалися- 
Рекомендації-
I І репозиції- змістит и земельну ділянку .Доопрацювати па наступній земельній комісії даний 
проект' рішення.
Зау важеніія-

21.55. Про надання дозволу Будяк Наталії Григорівні па розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
(код К В І 1,113 0 1.03). орієнтовною площею 1,0000 га в тому числі: 1,0000 га - рілля (код угідь згідно
з Класифікацією видів земельних угідь 001.01), за рахунок земельної ділянки, яка не надана у 
власність або постійне користування за адресою: вулиця Миру, село Соенівка Олекеандрівської 
селищної ради Кронивницького району Кіровоградської обласі і.
За -5 
І !рот и- 
У грималися- 
Рекомепдації-
I іропозиції- 
За> важепня-

2 і .56. Про падання дозволу Сусловій Олені Іванівні на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
(код згідно К В Ц П З  01.03), орієнтовною площею 1.6000 га, в тому числі: 1,6000 га - рілля (код 
угідь згідно з Класифікацією видів земельних угідь 001.01). за рахунок земельної ділянки 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка не надана у власність або 
поспймс користування за адресою: вулиця Залізнична, село Стримівка Олекеандрівської селищної 
ради Кронивницького району Кіровоградської області.
З а --5
II рот и- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
I ірої ючиції- 
За> важенпя-

2 1.57. Про надання дозволу Овчаренко Ірині Анатоліївні на розроблення проекту землеустрою 
шодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського госітодарства 
(код. згідно К В Ц П З  01.03), орієнтовною площею 1.2000 га. в тому числі: 1,2000 га - рілля (код 
угідь згідно з Класифікацією видів земельних угідь 001.01). за рахунок земельної .ділянки 
кому пальної власності сільськогосподарського призначення, яка не надана у власність або 
пос і ійне користування за адресою: вулиця Зелений Гай. село Стримівка Олекеандрівської 
селищної ради Кронивницького району Кіровоградської області.
За 5 
1 Іроти- 
Утрималися- 
Рекомепдації-
1 Іроімзиції- 
Зауважепня-

2 і .58. Про надання дозволу Бенедисюк Наталії Миколаївні па розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (код згідно К В Ц П З '01.03). орієнт овною площею 0.7000 га. в тому числі: 0.7000 га - 
рілля (код угідь згідно з Класифікацією видів земельних угідь 001.01). за рахунок земельної 
ділянки комунальної власност і сільськогосподарського призначення, яка не надана у власність або 
постійне користування за адресою: вулиця Шевченка. 210, село Івангород Олекеандрівської 
селищної ради Кронивницького району Кіровоградської області.
За - 5
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І !po і и- 
Утрималися- 
Рекомендапії-
I !|)OI it) .511 ідії-

■важення-
2 1,59 Про надання дозволу Кузьменко Любові Михайлівні на розроблення проект 

.ЇЄ\1.ІЄ> строю щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянської 
господарства (код згідно КВІДЛЗ 01.03). орієнтовною площею 0.8500 га, в тому числі: 0.85000 пі 
рілля ( код угідь згідно з К.ВЗУ 001.01). за рахунок земельної ділянки комунальної власній: 
сільськогосподарського призначення, яка не надана у власність або постійне користування і| 
адресою: вулиця Зелений Гай. 9, село Стримівка Олександрійської селищної ради К'ронивницької 
району К іровогр а д е ь к о ї о б л а е ті.
За ■■■5 '
1 Іроіи-
У і рималися-
Рекомендації-
1 і рої Ю ЗИЦІЇ-

Зауваження-
2 1.60. І Іро надання дозволу Кузьмепку Миколі Івановичу па розроблення проект; 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянської! 
господарства (код згідно К В Ц П З  01.03). орієнтовною площею 1.2000 га. в тому числі: 1,2000 га 
рілля (код угідь згідно з К В З У  001.01), за рахунок земельної ділянки комунальної власпосі 
сільськогосподарського призначення, яка не надана у влаеиіеіь або постійне користування •# 
адресою: вулиця Зелений Гай. 4. село Стримівка Олександрівеької селищної ради Кроникницькоп 
ра йол у І\ і ро во граде ь кої об.і і асті.
За 5 ’
І Іро і и- 
Утрималися- 
Рекомспданії-
I ІрОПОЯІЦІЇ-
Зау важення-

2 1.61. Про надання дозволу Чорнобай Ріп Миколаївні па розроблення проекту землеустрої! 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарстві 
(код згідно К ВЦ П З  01.0.3), орієнтовною площею 0.6000 га. в тому числі: 0,6000 та - рілля ( к о і  

\ гідь згідно з К В З У  001.01). за рахунок земельної ділянки комунальної власност 
сільськогосподарського призначення, яка не надана у власність або постійне користування 
адресою: вулиця Шевченка, село Стримівка Олександрівеької селищної ради Кроишміицькоп
I з а й оіі у К і р овоградсько ї о б л асті.
За .5 ’
I I роти- 
Утрималися-

II

І І П О І І О І И Ш Ї -

Зауважепня-
21.62. Про надання дозволу Латуну Олександру Олеговичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (код згідно К ВЦ П З  01.03). орієїповпою площею 1.200 і а. в тому числі: 1,200 га 
рілля (код угідь згідно з КВЗУ  001.01). за рахунок земельної ділянки комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, яка не надана у власність або постійне користування за: 
адресою: провулок Шкільний, село Стримівка Олександрівеької селищної ради Кропивпицького 
району Кіровоградської області.
З а .5
Проги- 
У і риуіалися- 
Рекомендації-
I Іропозиції-
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проекті 
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ЦЬКОГ

(ьі м. ишг
’ 1,6,5. Про надання дозволу Пшеничному Василю Гриї оровичу па розроблення проекту 

М і,1 sс іршо щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
•*і і . н>> шре і ва (код згідно КІЗЦІ 13 01.03). орієнтовною площею 0,7500 га. в тому числі: 0.7500 га - 
|ч і 1> і кид угідь згідно з К В З У  001.01). за рахунок земельної ділянки комунальної власності
11 їм т и  осподарського призначення, яка не надана у власність або постійне користування за 
п 111>. і’пііі: вулиця Зелений Гай, 12, село ( ’тримівка Олександрійської селищної ради
|v і>> пііівпицького району Кіровоградської області.
І.і -•
І 11 и 11 И-
N і рііма.іися-
IV томе і їда ції- 
I Іропозиції- 
іа> важення-

21.64, Про надання дозволу Красвській Людмилі Валентинівні на розроблення проекту 
я млсустрою щодо відведення земельної ділянки у власніс ть для ведення особистого селянського 
і оеподарства (код згідно КВЦ ІГЗ  01.0.3), орієнтовною площею 0,6500 га, в том)' числі: 0,6500 га - 
рі іа>, (код уі ідь згідно з К В З У  001.01), за рахунок земельної ділянки комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, яка не надана у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця Шкільна. 25, село ('тримівка Олександрійської селищної ради Кропивницького 
рм і іон у 1\ і рово і раде ької об.' і асті.
За -5 ’
І !ро і і і-
V і'рнмалися- 
Гскомендації- 
I ірОПОЗИЦІЇ-
Зауиажеиня-

21.65. Про надання дозволу Кагамлик Тетяні ІОріївні на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність 'для ведення особистого селянського господарства 
(код, згідно КВЦ ІГЗ  01.03). орієнтовною площею 0,5000 га. в тому числі: 0,5000 га - рілля (код 
\ гідь згідно з К В З У  001.01). за рахунок земельної ділянки комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, яка не надана у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця Шевченка, 32. село Стримівка Олсксандрівської селищної ради Кропивницького 
ра й од v К і ро во граде ької області.
За 5 '
Прсяи- 
Утрималиея- 
Гскомеидації- 
I Іроі.озиції- 
За\ важенпя-

2 1.66. Про надання дозволу Курчспку Віктору Івановичу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
( код згідно КВЦ1 ІЗ 01.03), орієнтовною площею 1.2000 га. в тому числі: 1.2000 Га - рілля (код 
угідь ’.гідно з К В З У  001.01), за рахунок земельної ділянки комунальної власності 
сільськогосіюдарського призначення, яка не надана у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця Шкільна, 6, село (.’тримівка Олексаіідрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
За -5 
І І роти-
V гри малися- 
І’скомеидації- 
I Ірої іозиції- 
Зауваженпя-

21.67. Про падання дозволу Пшеничній Тетяні Денисівні на роіроблепня проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особис тої о селянського 
господарства (код згідно К В І 1,113 01.03), орієн товною площею 0.6200 га. в Тому числі; 0.6200 га -
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рілля (код у г і д ь  згідно з КВЗУ ' 001.01). за рахунок земельної ділянки комунальної
власності с і.т ьс ькоі чк  гюдарс ь кого призначення. яка не надана \ власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Зелений І 'ай, 12, село Стримівка Олександрійської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За - 5 
ГІротн- 
У ; рималися- 
Рс комендації'
Пропозиції- 
Зауважепня-

21.68. Про надання дозволу Степовій Галині Володимирівні на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (код згідно К ВЦ П З  01.03). орієнтовною площею 0.1500 іа. в тому числі: 0.1 М)0 пі • 
рі.іля (код угідь згідно з К В З У  001.01). за рахунок земельної ділянки комунальної власності 
сіл ьс ько господа рс ького призначення, яка не надана у власність або постійне користування зн 
адресою: вулиця Зелений Гай. 27. село Стримівка ( .».чександрівської селищнім' ради
Кропивницького району Кіровоградської обдасі і.
За :
1 Іро і и- 
Утрималиея- 
Рскомеидації- 
I іропозиції- 
Заувлження-

21.69. Про надання дозволу Сидоренко Олександрі Псі рівні на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особис того селянського 
господарства (код згідно К В Ц П З  01.03), орієнтовною площею 0.1 100 та. в тому числі: 0.1 100 га ■ 
рілля (код упдь згідно з К В З У  001.01). за рахунок земельної ділянки комунальної власност 
сілі.ськогосіюдарського призначення, яка не надана у власність або постійне корист> вання зі 
адресою: вулиця Зелений Гай. 21, село Стримівка Олександрійської селищної рад*
Крої, нвницького району Кіровоградсі>кої обдаст і.
За -5
1 Іро'і и-
'V і рималися-
Рекомепдації-
I !риі іозпції-
Зауваження-

21.70. Про надання дозволу Рудепко Катерині Володимирівні на рінроблепня проект) 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянськог| 
господарства (код згідно К ВЦ П З  01.03), орієнтовною площею 0.6500 га. в тому числі: 0.6500 гаї 
рілля (код угідь згідно з К В З У  001.01). за рахунок земельної ділянки комунальної власноеі 
сільськогосподарського призначення, яка не надана у власність або постійне користування зі 
а фесою: вулиця Шкільна, село Стримівка Олекеаидрівеької селищної ради Кропивницькоп 
району Кіровоградської області.
За -5 ’
і І роти-
У'ірималися-
Рекоуіендації-
Пропозиції-
Зауваження-

21.71. 1 Іро надання дозволу Каракоп Тетяні Гпаїівні на розроблення проекту землеустрої! 
щодо відведення земельної ділянки у власніс ть для ведення особисті о селянського господарств 
(код -а ідно К ВЦ П З  01.03). орієнтовною площею 0,5400 га. в тому числі: 0.5400 га - рілля (ко 
уі ідь згідно з К В З У  001.01), за рахунок земельної ділянки комунальної вл ас носі 
сільськогосподарського призначення, яка не надана у власність або постійне користування і 
адресою: вулиця Шкільна, село Стримівка Олександрійської селищної ради Кропивницькоп 
району Кіровоградської області.
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1.1
111" 1111- 
N I pi іШ Л И С Я-  
І1',' комеидації-
11 j 4 n 104 її їді i- 
i,i\ важення-

21.72. Про надання дозвол) Поповій Одесі Сергіївні на розроблення проекту землеустрою 
їмо. ю відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
(код згідно К В Ц П З  01.03). орієнтовною площею 0.3700 та. в тому числі: 0,3700 га - рілля (код 
\ ; ідь індію і К В З У  001.01). за рахунок земельної ділянки комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, яка не надана у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця Шкільна, село Стримівка Олександрійської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської област і.
іа 5 "
Проти- 
Уірималися- 
Рекомендації- 
I Іропозиції- 
Зауваження-

21.73 1 Іро надання дозволу Родньому Миколі Івановичу па розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
і осподарегва (код згідно К В Ц П З  01.03). орієнтовною площею 1.0000 га. в тому числі: 1,0000 га - 
рілля (код утіль згідно з К В З У  001.01). за рахунок земельної ділянки комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, яка не надана у власність або постійне користування ?а 
адресою: вулиця Шевченка, село Стримівка Олександрійської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
За -5 ’
І і рот І і- 
Утри малися - 
Рекомендації- 
1 іропозиції- 
Зауважепня-

21.74. Про падання дозволу Родньому Олександру Миколайовичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
госпо.тарсіва (код згідно К ВЦ П З  01.03), орієнтовною площею 2.0000 га, в том) числі; 2,0000 га - 
рілля (код уі ідь згідно з К В З У  001.01). за рахунок земельної ділянки кому пальної власності 
сільськогосподарського призначення, яка не надана у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця Шевченка, село Стримівка Олександрійської селищної ради Кроиивиицької о 
р а д о д у К і р о в о г р а дщ ж о ї о б д а с т і.
За
І І рот ІТ- 
У і ргмалиея-
Рекоу.еидації- 
1 Іропозиції- 
Зауваження-

21.73. Про надання дозволу Родній Ганні Іванівні па розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код 
зі ідію К ВЦ П З  01.03). орієнтовною площею 0.8000 та. в тому числі: 0,8000 га - рілля (код угідь 
зпдпо з К В З У  001.01), за рахунок земельної ділянки комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, яка не надана у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця Шкільна, село Стримівка Олександрійської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської облас ті.
За -5 '
1 ірод ):-
Утрнмалися-
Рекомендації-
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11 рої юзиції- 
Зау важення-

2! .76. І Іро надання дозволу Родній Галині Миколаївні на розроблення проекту землеустрої) 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарсіїї, 
(код згідно К В Ц П З  01.03). орієнтовною площею 1,0000 га. в тому числі: 1,0000 га - рілля (ко, 
у гіді, згідно з К В З У  001.01), за рахунок земельної ділянки комунальної влаеноеі 
сільськогосподарського призначення, яка не надана у власність або постійне користування і, 
адресою: вулиця Шкільна, село Стримівка .Олександрійської селищної ради Кропивнипької( 
району К іровоградської області.
За ■ 5 
1 і роти- 
У іри:малися- 
Рекомендації-
! ІрОГЮЗИЦІЇ-

Зауваження-
21.77. Про надання дозволу Деменко Оксані Анатоліївні па розроблення проекту землеустрої, 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянською господарств 
(код згідні' К В І u ІЗ 01.03), орієнтовною площею 2.0000 га. в тому числі: 2.0000 га - пасовища (ко. 
угідь згідно з К В ЗУ  002,02). за рахунок земельної ділянки комунальної власної"! 
сільської осподарського призначення, яка не надана у власність або пост ійне користування з 
межами села Розумівка Олсксандрівської селищної ради Кропивнипької о району Кіровоградські 
облас 11.
За
І Іроти-
У'і рималися-
Г’скомепданії-
1 Іропозиції- від Ковтуна В.О, Поверну ти проект- рішення на доопрацювання.
Зауважені ія-

2 і .78. І Іро падання дозволу Бугаспку Володимиру Васильовичу па розроблення проекі 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистої о селянської 
господарства (код згідно К В ІД І13 01.03). орієнтовною площею 0.4000 га. в тому числі: 0.4000 га 
рілля (код угідь згідно з К В З У  001.01), за рахунок земельної діаяпки комунальної власпосі 
сільської осподарського призначення, яка не надана у власність або пост ійне користування з 
адресою: село (.'тара Осіла Олсксандрівської селищної ради Кропивнинького район
Кірозої радської області.
За "'>
І іро і и- 
Утрималися- 
Рекомендації-
і Іропозиції- 
Зауваженпя-

21.79 І Іро надання дозволу Бутаєнко Галині Гфремівні на розроблення проекту землеустрої 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистою селянського господарств 
(код згідно К В Ц П З  01.03), орієнтовною площею 0.5500 га. в 'тому числі: 0,5500 га - рілля (ко 
у і ідг згідно з К В З У  001.01). за рахунок земельної ділянки комунальної власпосі 
сільськогосподарського призначення, яка не надана у власність або постійне користування з 
а ірееою: село (.'тара Осота Олександрівської селищної ради Кропивнинького район
Кіровоградської област і.
За 5
Проти-
Утрималися-
Р.:т;о\'ендації-
1 Іроиознції-
Зауваження-

21.80. ! Іро надання дозволу (Звегіковій Наталії Павлівні на розроблення проекту землеустрої
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистої о селянського господарств
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I рос KT)
ІСЬКОП
)()() га 
аспост
IН Н Я 3|
район;

. (|>п і її гшо КЕМ.1,113 01.03), орієнтовного площею 2,0000 га, в тому числ і;'2.0000 га - пасовища 
(м * і > гідь 'зг ідно з К В З У  002.02), за рахунок земель сільськогосподарської о призначення з
1.11 іасіровнм номером 3520587500:02:000: ] 390, які не надана у власність або постійне 
користування за межами села ГІоееляиівка Олександрівської селищної ради Кропивницького
11.11 н і л v К і ро во і 'рад с ької області.
і. і

І 11 н О II-
N і рнмалися-
I‘скомендації- 
I Іроиозіщп- 
За\ важення-

21.81. Про надання дозволу Светіковій Діані Гагіківні па розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (код згідно К В Ц П З  01.03). орієнтовною площею 2.0000 і а. в тому числі: 2,0000 та - 
пасовища (код угідь згідно з К В З У  002.02), за рахунок земель сільськогосподарського 
при іітачеиия з кадастровим номером 3520587500:02:000:1390. які пе надана у власність або 
посп іте  користування за межами села І Іоселяиівка Олександрівської селищної ради 
Кронивиипького району Кіровоградської області.
За '5 
І і рот и- 
Ут рималися- 
Рекоу.ендації- 
1 ;роі іозииії- 
Тіуваження-

2 1.82 Про надання дозволу Мирошниченку Дмитру Вадимовичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (код згідно КВЦ П З  01.03). орієнтовною площею 2.0000 і а. в тому числі: 2.0000 та - 
пасовища (код угідь згідно з К В З У  002.02), за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення з кадастровим номером 3520587500:02:000; 1390, які не надана у власність або 
постійне користування за межами села І Іоселяиівка Олександрівської селищної ради 
Кропивнинької о району Кіровоградської облає і і.

І і рот Гі- 
Утрималися- 
Рекомепдації- 
I Іропозпції- 
Зауваженпя-

2 і.83. Про падання дозволу Кривію Максиму Володимировичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власніст ь для ведення особистого селянського 
господарства (код згідно К ВЦ П З  01.03). орієнтовною площею 2.0000 та. в тому числі: 2.0000 та - 
пасовища (код угідь згідно з К В З У  002.02), за рахунок земель сіл ьс ь когос і юда ре ь ко то 
призначенім з кадастровим номером 3520587500:02:000:1390. які не надана у власність або 
постійне користування за межами села І Іоселяиівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За 5 
І і рот Н- 
Утрималися- 
Рекомепдації- 
I іроно шції-
З.туваження-

2 1.84. Про надання дозволу Мирошниченко Оксані Сергіївні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянською
і оеподарства (код згідно К В Ц П З  01.03). орієнтовною площею 2.0000 і а. в тому числі: 2.0000 га - 
пасовища (код угідь згідно з К В З У  002.02), за рахунок земель сільськогосподарської о 
призначення з кадастровим номером 3520587500:02:000:1390, які не надана у власність або
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постійне користування за межами села 1 Іоселянівка Олександрівської селищної рад: 
Кропииницького району Кіровоградської області.
'.і а 5
I ІрО Г !!-
У і ргімалися- 
Рекомендації- 
Пропозинії- 
Заунаження-

21.85. 'Про надання дозволу Заніздрі Ларисі Михайлівні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянськоп' 
господарства (код згідно К В ІД І ІЗ 01.03). орієнтовною площею 2,0000 га. в тому числі: 2.0000 іа • 
пасовища (код угідь згідно з К В З У  002.02). за рахунок земель сільської осподарськогг 
призначення з кадастровим номером 3520587500:02:000:1.390. які не надана у власність аін 
но стн-же користування за межами села 1 Іоселянівка Олександрійської селищної рал' 
Крогивпипького району Кіровоградської області.
З а ..5
I I роти-
Угрималися - 
Рекоменданії- 
1 Іропозіш ії- 
Зауиджеппя-

21.86 Про надання дозволу Кривій Ю лії Вадимівні на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарств* 
(код згідно К В Ц Н З  01.03), орієнтовною площею 2.0000 га. в тому числі: 2,0000 га - пасовища (ко; 
угідь згідно з К В З У  002.02). за рахунок земель сільськогосподарської її призначення з кадастровій 
номером 3520587500:02:000:1390. які не надана у власність або постійне користування за межам» 
села ГІоселяпівка Олександрівської селищної ради Кропивнинького району Кіровоградської 
облает і.
За ■ 5
Проти-
Уіртмалися -
Рекомепдації-
I. І рої озипії-
Зауиаженпя

21.87. Про надання дозволу Чернявській Наталії Василівні па розроблення проект)
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ;тля ведення особистого селянського 
господарст ва (код згідно К ВЦ П З  01,03), орієн товною площею 0.2200 і а. в тому числі: 0,2200 та • 
рілля (код угідь згідно з К В З У  001.01). за рахунок земель кому пальної власності 
с і л ьс ь ко го с і юд а рс ь ко го призначення, які не надані у власність або постійне користування з і  
адресою: село Китайгород Олександрівської селищної ради Кропивнииького район)
Кіровоградської області.

І Іроти-
Утрималися-
Рекомендації-
Нроіюзииії-у Зв'язку з поданою заявою від 21 травня 202 і року зареєстровану за №1341 про 
залишення заяви від 24 вересня 2020 року зареєстровану за №665 без розгляду, зняти з порядку 
денного дану заяву.
Зауваження-

21.88. Про надання дозволу Дуді Овгену Борисовичу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особисті о селянського господарства 
(код згідно К В Ц П З  01.03). орієнтовною площею 2.0000 га. в тому числі: 2.0000 та - пасовища (код 
у пдь їгідііо з К В З У  002.02). за рахунок земель сільськогосподарського призначення, які не наданії 
у власність або постійне користування за межами села ГІоселяпівка Олександрійської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За ■
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устрою 
дарства 
ща (код 
■трови.м 
иежами 
адської

іроекту 
іського 
200 га - 
ас пості 
шия ї| 
району

л і  І ірії 

ОрЯДК)';

устриці 
гарсі щ| 
на (ко;, 
натанЦ 
ДИ1ЦІІИІ

N ірпмалиея- 
т.чмсндації-

I ІрОПОЗИЦІЇ-
З.іуваження-

21.89. Про надання дозволу Заніздрі Оксані Олегівні на розроблення проекту землеустрою 
мю'ю відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
(код згідно КВ1ДПЗ 01.03). орієнтовною площею 2,0000 га. в тому числі: 2.0000 га - пасовища (код 
\ і і и., згідно з К В З У  002.02). за рахунок земель сільськогосподарського призначення, які не надана 
\ власність або постійне користування за межами села Поседянівка Олександрійської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської област і.
За - 5 
І Іро іті-
V і рималися- 
Рекомендації- 
1 Іропозиггп- 
Зау важення-

21.90. Про надання дозволу Дуді Лесі Михайлівні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код 
згідно К ВЦ П З  01.03). орієнтовною площею 2.0000 га, в тому числі; 2.0000 га - пасовища (код угідь 
згідно з К В З У  002.02). за рахунок земель сільськогосподарського призначення, які не надана у 
власність або пост ійне користування за межами села І Іоселянівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За ■ 5 
1 іроти- 
Угрнмалися- 
Рскомепдації- 
і 1г>оі юіиїлії- 
Зауиажсння-

21.91. 1 Іро падання дозволу Лрхииенко Ю лії Леонідівні па розроблення проекту землеустрою 
тод і' відведення земельної ділянки у власність для ведення исобнс гоїчі селянської о господарст ва 
(код згідно К ВЦ П З  01.0.3), орієнтовною площею 0,2900 га. в тому числі: 0.2900 і а - пасовища (код 
угі.тг згідно з К В З У  002.02), за рахунок земель сільськогосподарського призначення, які не надана
ч власність або постійне користування за адресою: село Красносілка Олександрівської селищної

чи Кропивницького району Кіровоградської області.
За - 5 
1 Іроти- 
Утрималиея- 
Рекомендапії- 
1 Іропозпції- 
За\ важення-

21.92. Про надання дозволу Мальованому Ростиславу Володимировичу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦ Г ІЗ  01.03). орієнтовною площею 0,2900 га. в тому числі:
0.2900 га - пасовища (код угідь згідно з К В ЗУ  002.02). за рахунок земель сільськогосподарського 
при ідачення. які не надана у власність або постійне користування за адресою: село Красносілка 
( ):іександрівської селищної ради Кропивиипької о району1 Кіровоградської облає п.
За >
1 Іро ти- 
У трималися- 
Рскомеидації- 
I іроііозпцп- 
Зау важення-

21.93. І Іро надання дозволу Ковтуну Владиславу Сергійовичу на розроЬлення проекту 
земл-гу строю щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
іоснодарства (код згідно К В Ц П З  01.03). орієнтовною площею 0.2900 і а. в тому числі: 0.2900 га -



пасовища (код угідь згідно з К В ЗУ  002.02). за рахунок земель сільськогосподарською! 
призначення, які не .надана у власність або постійне користування за адресою: село Краеносілкй? 
Олександрійської селищної ради Кропивнинького району Кіровоградської област і.
1а ;  5
Проти- і
Утрималися- ‘
Рекомендації-
I І р О І Т О З И Ц І Ї -  ;

Зауваження-
21.94. Про надання дозволу Тедевному Віталію Васильовичу на розроблення проекту

землеу строю щодо відведення земельної ділянки у власніст ь для ведення особистого селянського 
і ос!юдарства (код згідно К В Ц І ІЗ 01.03). орієнтовною площею 0,3800 та. в тому числі: 0.3800 та ■ 
землі під сільськогосподарськими та іншими іосподарськими будівлями і дворами (код угідь 
згідно і К В З У  01.3,00), за рахунок земель сільськогосподарської о призначення, які не надана у 
власність або постійне користування за адресою: село Красносілка Одександрівської селищної:
ради Кропивнинького району Кіровоградської област і.
За 5 
І Ірот и- 
Ут ри малися- 
Рскомендації- 
I Іропозиції- 
Зау важенпя-

21.95. Про надання дозволу Твердох.тгб Ірині Сергіївні па розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (код згідно К В Ц І ІЗ 01.03). орк птовпою площею 0.3800 та. в тому числі: 0.3800 га - 
землі під сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами (код угідь 
згідно і К В З У  01.3.00). за рахунок земель сільськогосподарського призначення, які не надана у 
класність або постійне користування за адресою: село Красносілка Одександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської облас ті.
За -5
Г ірот И -

Утрималис я-
Рекоуіепдації-
Пропозиції-
Зауваження-

21.96. І Іро надання дозволу Посенку Ярославу Вадерійовпчу па розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (код згідно К В І 1,1 ІЗ 0 1.03). орієнтовною площею 0.3800 га. в юму числі: 0,3800 га ■% 
землі під сільської осподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами (код, у гід» 
згідно з К В З У  0 13.00). за рахунок земель сільської осподарського призначення, які не надана у 
власність або постійне користування за адресою: село Красносілка Одександрівської селищної 
рачи Кропивнинького району Кіровоградської області.
За -5 
Ііроти- 
У грима.тися- 
Рскомепдації- 
1 Іропозиції- 
Зау важеніія-

21.97 Про надання дозволу Нагуло Надії Валеріївні на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
(код згідно К В Ц І ІЗ 01,03). орієнтовною площею 0.5800 і а. в тому числі: 0,3800 га землі пі/і 
сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами (код у гідь згідно з КВЗУ 
0 13.00). за рахунок земель сільськоїосподареькоїо призначення, які не надана у власність або 
постійне користування за адресо село Красносілка Олександрійської селищної ради 
Кропивнинького району Кіровоградської област і.
За -5
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V і рнмалиея- 
Рско.мендації- 
І ірогоїкції- 
іа\ важення-

21,08 Про надання дозволу Аушевій Ю лії Валеріївні на розроблення'проекту земле)строю 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
(код згідно К В Ц П З  01.03). орієнтовною площею 0,3800 га. в тому числі: 0.3800 га - землі під 
сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами (код угідь згідно з К В З У
0 ' 3.00). за рахунок земель с і л ьсько гос подарс ь кого призначення, які не надана у власність або 
постійне користування за адресою: село Красноеілка Олександрійської селищної ради
Кроіігшпицького району Кіровоградської області.
З,і 5 
і іроти- 
Утрималися- 
Рекоуіендації- 
1 І ■ К )мо ІИЦІЇ- 
За\ важен ця-

21 »У. Про надання дозволу Іихонепку Олексію Миколайовичу па розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (код згідно К В Ц П З  01.03). орієнтовною площею 0.3800 га. в тому числі: 0..3800 га - 
землі під сільськогосподарськими та іншими го сп о д ар ськи м  и будівлями і дворами (код угідь 
згідно з К В З У  013.00). за рахунок земель сільськогосподарського призначення, які не надана у 
власність або постійне користування за адресою: село Красноеілка Олександрійської' селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За -о 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомеїідації- 
I Іропозиції- 
Зл) важення-

21.100 Про надання дозволу Костенко Ірині Костянтинівні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведения осооис іоі о селянського 
господарства (код згідно К В І 1,1 ІЗ 01.03). орієнтовною площею 0,3800 та. в тому числі: 0.3800 га ■ 
землі під сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами (код угідь 
згідне, з К В ЗУ  013.00). за рахунок земель сільськогосподарського призначення, які не надана у 
власність або постійне користування за адресою: село Красноеілка Олександрівської селищної 
ради Кропивііицького району Кіровоградської області.
За о 
І Ірєгі п- 
Утрималиея- 
Рекомендації-
1 іронозиції- 
Зау важення-

21,101, Про надання дозволу Заливі Ганні Яківні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистою селянського господарства (код 
згідно К В І 1,11-3 01.03). орієнтовною площею 0.2900 га. в тому числі: 0.2900 га - пасовища (код угідь, 
згідно з К В З У  002.02). за рахунок земель сільськогосподарського призначення, які не надана у 
власність або постійне користування за адресою: село Красноеілка Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За ■■

І, Іроти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
! !роі ю иіції- 
За\ важеппя-



21.102. Про надання . дозволу Куцепко Олені Федорівні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистої о селянського 
і осподарсгва (код згідно К ВЦ П З  01.03). орієнтовною площею 0.2900 і а. в тому числі: 0,2900 га ■ 
гккч.мнща (код угідь згідно з К В ЗУ  002.02). за рахунок земель сільськогосподарською 
призначення, які не надана у власність або постійне користування за адресою: село Красносілки 
Олександрійської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За "5 
Про і и~
Утрималися- 
Рекомепдації- 
1 Іропозиції- 
Зауваження-

21.10.3. Про надання дозволу Коваленко Лнжелі Вадимівні па розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведения особистого селянського 
господарства (код згідно К ВЦ П З  01.03). орієнтовною площею 0.2900 га, в тому числі: 0.2900 га * 
пасознща (код угідь згідно з К В З У  002.02). за рахунок земель сільськогосіюдарського 
призначення, які не надана у власність або постійне користування *а адресою: село красносілка 
Олександрійської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської област і.
За
1 іро ги-
V гри малися- 
Г’екоменда її і ї- 
I іроиозиції- 
Зтуважеиня-

2 1. і 04 Про надання дозволу Раб Валент ині Миколаївні на розроблення проекту землеуст рою 
що то відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарстві 
( код зі ідпо К В НІ 13 01.03). орієнтовною площею 0.2900 га. в тому числі: 0.2900 га - пасовища (коі 
\тлді, згідно з К В З У  002.02), за рахунок земель сільськогосподарського призначення, які не надані 
у пласкість або постійне користування за адресою: се.іо Красносілка Олсксандрівеької селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської област і.
За ~5 
Проти- 
У іри малися- 
lJc ко vie і їда ції-
1 ! рУ) [ і 03111.ІІ! -
Зау иаженпн-

21.105. Про надання дозволу Ковтун Валентині Костянтинівні на розроблення проекту 
землеустрою іцодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистої о селянської! 
господарства (код згідно КВ1 U ІЗ 01.03). орієнтовною площею 0.290(1 пі. в тому числі: 0,2900 га ї 
пасовища (код угідь згідно з К В З У  002,02). за рахунок земель сільськогосподарської! 
призначення, які не надана у власність або постійне користування за адресою: село Красіюсілкі 
Олександрійської селищної ради Кронивницької о району Кіровоградської області.
За
Прот и- 
Ут рималися- 
Рекомепдації- 
і іропозиції- 
Зауваження-

21.106. Про надання дозволу Бодрязі Ніні Василівні на розроблення проекту землеустрої 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянською господарем! 
(код згідно К ВЦ П З  01.03). орієнтовною площею 0.2900 га. в тому числі: 0.2900 га - пасовища (ко 
утідг їгідно з К В З У  002.02), за рахунок земель сільськогосподарського призначення, які не надам 
\ власність або постійне користування за адресою: село Красносілка Олександрійської селищні 
ради Кроиивницьког о р а й о ну К і р о в о гра де ької області.
За - ;•
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21.107, Про надання дозволу Лігнінову Олександру Леонідовичу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особис того селянського 
господарства (код згідно К В І I I  ІЗ 01.03). орієнтовною площею 2,0000 і а. в тому числі: 2,0000 та 
землі під сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами (код угідь 
згідно з К В З У  013.00). за рахунок земель сільськогосподарського призначення, які не надана у 
власність або постійне користування за адресою: село Гайове Олексапдрівської селищної ради 
Крогіивницького району Кіровоградської області.
За .5 
І Іроти- 
У і римадися- 
Рекомепдапії- 
I Іропозиції- 
За> важення-

21.108 Про надання дозволу Кулинич Яні Сергіївні на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
і кол згідно К В ЦІ ІЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 і а. в тому числі: 2.0000 іа землі під 
с і л ьс ької ос і юдарс ьк и ,м и та іншими господарськими будівлями і дворами (код угідь згідно з К В ЗУ
0 і і.ОО). за рахунок земель сільськогосподарського призначення, які не надана у власніс ть або 
посп іте  користування за адресою: село Гайове Олексапдрівської селищної ради Кропивиицького 
району Кіровоградської області.
За >
1 Іроти-
V і рі .малися- 
Рекомендації- 
ґіроіюзиції- 
Зауваження-

21,109. Про надання дозволу Куценку Глібу Вячеславовичу на розроблення проект)' 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (код згідно К В Ц ІІЗ  01.03). орієнтовною площею 2.0000 та. в тому числі: 2.0000 та 
землі під сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами (код угідь 
згідно з К В ЗУ  013.00). за рахунок земель сільськогосподарського призначення, які не надана у 
власність або постійне користування за адресою: село Гайове Олексапдрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За 5 
І Іроти- 
Ут рггмалися- 
Рекомеї 
1 і рогюз
Зауважепня-

21.110. Про надання дозволу Гончаренку Свгену Петровичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особист ото селянського 
господарства (код згідно КВЦГ13 01.03), орієнтовною площею 2,0000 та, в тому числі: 2.0000 та 
землі під сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами (код угідь 
згідно, з К В З У  013.00), за рахунок земель сільськогосподарського призначення, які не надана у 
власність або постійне користування за адресою: село Гайове Олексапдрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За 5 
1 І рот н- 
У і рнмадися- 
ІЧ'коуіспдацп-
I іропозиції- 
З лу важення-
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21.111. Про надання дозволу Тішину В'ячесдаву Леонідовичу па розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦ1 ІЗ 01.03). орієнтовною площею 2.0000 га. в тому числі: 
рілля (код угідь згідно з К В З У  001.00) іа землі під сільськогосподарськими га іншими 
господарськими будівлями і дворами (код угідь згідно з К В ЗУ  013.00). за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, які не надана у власність або постійне користування за 
адресою; село Польове Олсксандрівської селищної ради Кроппвницької о району Кіровоградської 
області.
За 5
ІІ|)0 1И'
У і римал ті с я - 
Рекомепдіщії-
I іропозиції- 
Зауваженпя-

21.112. Про надання дозволу Гребенюку Антону Вікторовичу па розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (код згідно КВЦ Г ІЗ  01.0.3). орієнтовною площею 2,0000 га. в тому числі: 2.0000 га 
землі під сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами (код угідь 
згідно з К В З У  013.00). за рахунок земель сільськогосподарського призначення, які не надана у 
власність або постійне користування за адресою: село Польове Олсксандрівської селищної ради і 
Крої і и в и и н ь к о г о  району Кіровоградської області '
За -5
1 І р о і п -  

Утрпмалися- 
Рекомепдапії- 
I Іропозинії- 
За\ важені ія-

21.1 ІЗ. Про надання дозволу "І арнавеькій Тетяні ( .ергіївні па розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної .ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (код згідно КВ11,1 ІЗ ОКОП- орісіповіюю площею 2.0000 і а, в тому1 числі: 2.0000 га 
землі під сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами ( код угідь 
згідно з К В З У  013.00), за рахунок земель сільськогосподарського призначення, які не надана у 
власність або постійне користування за межами села І Іоселяпівка Олсксандрівської селищної ради 
Кропивиицького району Кіровоградської області.
За 5 
Нроти- 
У грималися- 
І ’екомепдації-
ПрОПОЗИЦІЇ-  ™

Зауиаження-
2 1.1 14. Про надання дозволу Кондрашепко Олспі Василівні па розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власніст ь для ведення особистого селянського 
і осіюдарства (код згідно К В Ц І ІЗ 01.0.3). орієнтовною площею 2.0000 га, за рахунок земель 
ком\ пальної власност і сільськогосподарської о призначення, які не надані у власніст ь або постійне 
корисілвания за межами села Стара Осота Олсксандрівської селищної ради Кропивиицького 
району Кіровоградської обласгі.
За 5 ’
І Іротп- 
Утрималися- 
Рекоуіепдації- 
ГІропозиції- 
За\ важення-

21.115. Про надання д о з в о л у  Стаднику Василю Павловичу па розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (код згідно КВЦ Г ІЗ  01.03). орієнтовною площею 2.0000 га. за рахунок земель 
к о м у  пальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне



користування за межами села Стара Осота Олекеандрівеької :селиптноі ради
Кропивнипького району Кіровоградської області.
За 5
1! рол и-
У', рималися-
Рекомепдаиії-
I ІрОІІОЗИЦІЇ-
'За\ важення-

21.116. Про надання дозволу Осіновій Аллі ІОріївні на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського, господарства 
(код згідно К В Ц П З  01.03), орієнтовною площею 2 .0 0 0 0  га, з а  рахунок ї с м є л ь  комунальної 
власності с і л ьс ь ко гос нод а рс ь ко го призначення, які не надані у власність або постійне 
корисіування за межами села Стара Осота Олекеандрівеької селищної ради К ропивпицького 
район у К. і ро во граде ь кої об; і асті.
За 5
II ро їи -
У грималися- 
І’скоменданії- 
I ] рої 0311 Ііії- 
За) важення-

21.117. Про падання дозволу Поліщук Валентині Іванівні на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянської о господарства 
(код згідно К В І 1,113 01.03). оріснтовною площею 2.0000 га. в том) числі: 2.0000 га - землі під 
сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами (код угідь згідно з К В ЗУ
0 і СОО), за ра\\люк земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не 
надалі V власність або постійне користування за адресою: село Омсдьгоро.ч ( Олекеандрівеької 
селищної ради Кропивнипького район)' Кіровоградської області.
За 5 
Проти- 
Утри.мадися- 
Г'екомендації-
1 Іроіюзиції- 
Зауваження-

21.1 18. Про падання дозволу Чайковському Идуарду Володимировичу на розроблення проекту 
земле) строю щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистої о селянського 
і ос по,, і.арства (код згідно К ВЦ П З  01,03). оріснтовною площею 2,0000 га. в тому числі: 2.0000 г а - 
р і д ( к о д  угідь згідно з К В З У  001.01) (наявні обмеження щодо використання земельної ділянки - 
код 05 водоохоронне обмеження, код 05.01 водоохоронна зона), за рахунок земель комунальної 
власності сільськогосподарського призначення, які не надані \ власність або постійне 
користування за адресою: село Омельгород Олекеандрівеької селищної ради Кропивнипького 
району Кіровоградської області.
За ■ 5 '
І !ро і и-
У 'і рималися-
РскО'Мепдашї'
1 Іронозинії- 
Зауважеппя-

21.119. Про надання дозволу Байбуз Оксані Миколаївні на розроблення проекту землеустрою 
пюдо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
(код згідно К В Ц П З  01.03). орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: рілля (код угідь згідно з 
К В ЗУ  001.01) пасовища (код угідь згідно з К В З У  002.02 Підгрупа включає сільськогосподарські 
уп,го,. які систематично використовуються для випасання худоби, здійснення заходів щодо 
охорони родючості грунтів га заборони інтенсивної сільської осподарської діяльності при 
обробітку сільськогосподарських угідь пасовищ, зокрема, неможливості їх розорювання) (наявні 
обмеження щодо використання земельної ділянки ■■ код 05 водоохоронне обмеження, код 05.01 
водоохоронна зона), за рахунок земель комунальної власності сільськогосподарського



призначення: які не надані у власність або постійне користування за адресою; село 
Омельгород Олекеандрівеької селищної ради Кропивницького району Кіровоградської облас ті.
За 5 
І і рот п- 
У гри м алися- 
Рекомепдації- 
! іропозиції- 
Зн\ наження-

21.120. І Іро надання дозволу Корчмелюк Тетяні Андріївні па розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (код згідно К В Ц ІІЗ  01.0.1). орієнтовною площею 2.0000 та. в тому числі: 2.0000 та - 
рілля (код угідь згідно з К В З У  001.01) (наявні обмеження щодо використання земельної ділянки - 
код 05 водоохоронне обмеження, код 05.01 водоохоронна зона), за рахунок земель комунальної 
власності с і л ьс ь ко гос п о д а рс ь ко то призначення, які не надані у власність або постійне
коригування ча адресою; село Омельгород Олекеандрівеької селищної ради Кропивницького
раііону Кіровоградської області.
За -5 ’
1Іроти-
Утрималися-
Рекомендації-
Мроиозпції-
Зауваження-

2 1,121, Про падання дозволу Куценко Валентині Вікторівні на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (код згідно КВЦ ГІЗ  01.03). орієнтовною площею 2.0000 та. в тому числі: 2.0000 та 
рілля (код угідь згідно з К В З У  001.01) (наявні обмеження щодо використання земельної ділянки - 
код 05 водоохоронне обмеження, код 05.01 водоохоронна зона), за рахунок земель комунальної 
власності сільськогосподарського призначення, які пс надані \ вдаснісіь або пост ійне 
користування за адресою: село Омелілород Олекеандрівеької селищної ради Кропивницького 
11: і ті о і іу К і р о в о г р а д с ь к о ї о б л а е т і.
За - "
1Іроіи- 
У'і'рима дися- 
Рекомепдації- 
I Іропозиції-
Зау важення-

21.122. Про надання дозволу Ля щук Світлані Вікторівні на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
(код згідно К В Ц ІІЗ  01.03). орієнтовною площею 2,0000 та, в тому числі; 2,0000 та - рілля (ко* 
угідь згідно з К В З У  001.01). за рахунок земель комунальної власності с і л ье ь ко гос і ю; іарс ь кого 
примачення. які не надані у власність або постійне користування за адресою: село Омельгород 
Олекеандрівеької селищної ради Кропивницького району Кіровоградської облас ті 
За -5 
ГІрот п- 
Утрнмадися- 
Рекомендації- 
1 іропозиції- 
Зау важення-

21.125, ! Іро надання дозволу Іильній Людмилі Володимирівні па розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
іосподаретва (код згідно К В Ц ІІЗ  01.03). орієнтовною площею 2.0000 та. в тому числі: 2.0000 та ■
рілля (код угідь згідно з К В З У  001.01) (наявні обмеження щодо використання земельної д ілянки.
код 0;' водоохоронне обмеження, код 05.01 водоохоронна зона), за рахунок земель комунальної 
власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне 
користування за адресою: село Омельгород Олекеандрівеької селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
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За о  
І і])0 і п- 
Утрималися- 
Рскомендації- 
1Іропозиції- 
За> важення-

21.124. Про надання дозволу Ш ишку Валерію Михайловичу на розроблення проекту
зсмлєуєгрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (код згідно К В Ц П З  01.03). орієнтовною площею 2.0000 га, в тому числі: рілля (код 
\ г ідь згідно з К В З У  001.01) пасовища (код уг ідь згідно з К В ЗУ  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 сільської оеиодарських угідь пасовищ, зокрема, 
неможливості їх розорювання) (наявні обмеження щодо використання земельної ділянки - код 05 
водоохоронне обмеження, код 05.01 водоохоронна зона), за рахунок земель комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне користування за 
адресою: село Бовтишка Олександрівської селищної ради Кропивпинького району
Кіровоградської області.
За 5
1 1 [ТО Ї н- 
У трималися'
1'екомспдапй- 
[ іропозиції- 
Зауваження-

21.125. Про надання дозволу Собку Андрію Вікторовичу па розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянською господарства 
(код згідно К В Ц П З  01.03). оріснтовною площею 2.0000 га, в тому числі; рілля (код умдь згідно з 
К В ЗУ  001.01) пасовища (код угідь згідно з К В ЗУ  002.02 Підгрупа включає сільськогосподарські 
утддя, які систематично використовуються для випасання худоби, здійснення заходів щодо 
охорони родючості грунтів та заборони інтенсивної сільськогосподарської діяльності при 
обробітку сільськогосподарських угідь пасовищ, зокрема, неможливості їх розорювання), за 
рахунок земель кому нальної власності сільськогосподарської о призначення, які не надані у 
власність або постійне користування за адресою: село Красносілка Олександрівської селищної 
ради Кронивиицькою району Кіровоградської області.
За 5 
1 і j доти- 
У трималися - 
Рекомендації-
1 ІрОІ Ю І І ІЦ ІЇ-  
Зау важення-

22.1 Про надання дозволу Повельку Кузьмі Івановичу на розроблення проект) землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва (кот згідно з 
К В Ц ІІЗ  01.05), орієнтовного площею 0.1200 га. за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вумішя Вишнева. 14, 
село Івапівка Олександрівської селищної ради Кропивпинького району Кіровоградської області.

оекі) 
ЬКОІ о 
0 га 
нки
UT ЬІІОЇ 

д ій н е  

ІЬКОІ о

І і роІ и-
Утримадися-
І’екомендації-
1 'ропозиції- 
За\ ва/кення-

22.2 Про надання дозволу Мельнику Андрію Юрійовичу на розроблення проект)' землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва (код згідно з 
КВЦ П З 01.05). орієнтовною площею 0,0400 га, за рахунок земель сільськогосподарського 
при танення, які не надані у власність або постійне користування за адресою: на розі вулиць 
Вишнева та Лесі Українки, село Підлісне Олександрівської селищної ради Кропивницького
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району Кіровоградської області.
З п - 
І !ро гі (- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
П ропозиції- 
Зауваження-

22.3. Про надання дозволу Луньову Олександру Миколайовичу на ро’.робленим проекту 
земле\ строю ЩО;іо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва (код 
згідно з КВЦ П З  01.05). орієнтовною площею 0.0500 га. ча рахунок земель сільськогосподарського 
призначення, які не надані у власність або постійне користування за адресою: на розі вулиць 
Вишнева та Лесі Українки, село Підлісне Одександрівської селищної ради Кропивнииького 
райоі іу К іровоградеької області,
За о 
І !]'>о і ті- 
У ірималися- 
Рскомеї їданії- 
1 Іропозиції- 
Зауваження-

22.4. Про надання дозволу Хукаленко Світлані Сері і їв пі па розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва 
(код згідно з К В Ц П З  01.05), орієнтовною площею 0,1200 га. в тому числі 0.1200 га - рілля (код 
у г і д ь  згідно з Класифікацією видів земельних угідь 001.01) за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне користування ш 
атрееою: вулиця Світла. 37, село Роздолля Олександрійської селищної ради Кропивнииького 
району Кі ро воградської обл асті.
За 5 ’
! 'рої и- 
У і'рпма.іися- 
Рекомендації- 
1 Іропозиції- 
Зауваженпя-

22.5 Про надання дозволу Поліщуку Миколі Олександровичу па розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва (код 
зі і тік' з КВЦ П З  01,05), орієнтовною площею 0,0120 га, в томч числі: 0.0120 іа - рілля (код угідь 
згідно з Класифікацією видів земельних угідь 001,01). за рахунок земельної ділянки, яка не надана 
у вдає ніс і ь або постійне користування за а,трееою вулиця Центральна. 12. село Ьандурове 
Одександрівської селищної ради Кропивнииького району Кіровоградської області. л
За 5 *
І І рот и- 
Ут рималися- 
Рекомендації- 
і Іропозиції- 
За\ важення-

22.6. 1 Іро надання дозволу Овчаренко Ірині Анатоліївні па розроблення проект)
землеуст рою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивід) адьпого садівництва (код 
згідно з К ВЦ П З  01.05). орієнтовною площею 0.1200 га. в гому числі: 0.1200 га - рілля (код угідь 
згі.іпє з К В ЗУ  001.01). за ра\\нок земельної ділянки, яка не надана у власність або постійне 
користування за адресою: в у л и ц я  Зелений Гай. село Сримівка Одександрівської селищної ради 
Кроїлівіїиііького район) Кіровоградської обласл і,
З „і :
І Іроти- 
Утрималися- 
Рскомендації- 
! іропозиції"
За\ важення-



22.7. Про падання дозволу Овчареику Миколі І риюровичу на розроблення проекту 
зем. іечстрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва (код 
зі і дно з КВЦГ13 01.05). орієнтовною площею 0.1200 га, в тому числі: 0.1200 га - рілля (код угідь 
згідно з К В З У  001.01). за рахунок земельної ділянки, яка не надана у власність або постійне 
корие іл вання за адресою: вулиця Зелений І ай. село Стримівка С)лекс а н д рі всько і селищі/оі ради 
Крої дшниііького району Кіровоградської області 
За -5
1 іро ги-
У і ргмалися- 
Рскомепдаї іії-
1 і рої ,ознції~
З а ■в а ж е н н я -
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Інші питання.

І .Проведення засідань постійної ком ісії селищ ної ради з питань сільського господарства, 
землевпорядкування, екології та раціонального використання природних ресурсів не 
пізніше н іж  за п'ятнадцять днів до проведсня засідання сесії О лександрівсько ї селищ ної
ради.

2. Головою  ком ісії Ковтуном  В .О . зачитано дві заяви:
Норпса І.Целконогова голови О С Б В  «Садова 30» щодо передачі земельної ділянки в 
постійне користування О С Б Б  «(дідова ЗО» площею 0.20 та.
Ю р ія  Котляренка щодо погодження технічної документац ії із землеустрою щодо 
встановлсня меж  частини земельної д ілянки на яку пош ирю ється право сервітуту 
для буд івництва і обслуговуваня багатоквартирного житлового будинку (код 
К  В І Ц І 3 02.03) за адресою: вулиця Садова, 30 в емт Олексадрівка.

Запрошені, які пояснювали по даних питаннях: голова О С Ь  В «Садова 30» Борис 
ІЦелконогов та Ірина Щ елконогова.
П ропо и ш ія  зем ельн о ї ко м іс ії: внести на розгляд нас тупної сесії Олександрійської 
селищ ної ради Кронивницького району Кіровоградської області и ас іупн і питання: про 
затьердженя проекту землеустрою  та передачу в постійне користування земельної ділянки 
О С Ь Ь  «Садова 30» по вулиці Садова.30 в емт Олександрівка та про погодження технічної 
документації із землеустрою щодо встановленя меж частини земельної ділянки на яку 
поширюється право сервітуту для будівництва і обсд\ гов> ваня багатоквартирного 
житлового будинку (код К В ІЦ ІЗ  02.03) за адресою: вулиця Садова. 30 в емт 
Олексадрівка.

( екретар Бойко Р .М .


