
ПРОТОКОЛ№ 6
засідання постійної комісії селищної ради з питань сільського господарства, 

землекористування, екології та раціонального використання природних ресурсів

від 11 червня 2021 року смт Олександрівка
ПРИСУТНІ:

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

ЗАПРОШЕНІ:

Безпечний О.І. Олександрівський селищний голова
Брайко В.В. Секретар Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району Кіровоградської 
області

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

Вітер М.М. Начальник відділу земельних ресурсів та 
просторового планування Олекандрівської 
селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області
Старости сіл
Громадяни відносно яких вносяться проекти 
рішень.
Представники ОСББ «Садова 30»

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Розгляд земельних питань та проектів рішень, які будуть внесені на розгляд 

чотирнадцятої сесії Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області восьмого скликання.
СЛУХАЛИ:



2

Перелік земельних питань та проектів рішень, які будуть внесені на розгляд 
чотирнадцятої сесії Олексаидрівської селищної ради восьмого скликання - Вітер Микола 
Михайлонич - начальника відділу земельних ресурсів та просторового планування 
Олександрійської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. Далі 
перелік:

0.1 Про затвердження переліку земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення комунальної власності, що розташовані в адміністративних межах 
Олександрійської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, згідно 
« додатком до даного рішення селищної ради, зарезервованих для створення громадських 
сіножатей та пасовищ та забезпечення потреб жителів села Підлісне в сінокосінні та 
нипаеанні худоби.

0.1 Перелік земельних ділянок 
комунальної форми власності, сільськогосподарського призначення, зарезервованих для 
забезпечення потреби жителів територіальної громади в сінокосінні та випасанні худоби 

та створенні громадських сіножатей та пасовищ

№
н/п

Кадастровий номер Площа (га) угіддя

1 3520585000:02:000:9003 16.8262 пасовища
2 3520585000:02:000:9004 14.8635 пасовища
3 3520585000:02:000:9007 19.2085 пасовища
4 3520585000:02:000:9008 66.6267 пасовища
5 3520585000:02:000:9011 32.5645 пасовища

За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

0.2 Про передачу в оренду товариству з обмеженою відповідальністю
«МЕГАНОМ-ДНІПРО» терміном на 10 років земельну ділянку кадастровий номер 
3520582000:51:000:8002, площею 2,6300 га в межах села Вищі Верещаки 
Олексаидрівської селищної ради Кропивницького району, Кіровоградської області 
(КВЦПЗ 14.01) для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 
споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій, з метою
будівництва сонячної електростанції.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

0.3 Про передачу в оренду товариству з обмеженою відповідальністю «ІНВЕНТ
ЕКОСИСТЕМ» терміном на 10 років земельну ділянку кадастровий номер
3520582000:51:000:8004, площею 2,2000 га в межах села Вищі Верещаки
Олексаидрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, (код 
КВЦПЗ - 14.01) для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 
споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій, з метою
будівництва сонячної електростанції.
За-4



ІІроти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції-

0.4 Про передачу в оренду СТОВ «Агровірма Ясннівська» терміном на 10 років 
земельну ділянку, кадастровий номер 3520583000:02:000:9009, для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗ 01.01), площею 88,5057 га, в тому числі 
88,5057 - багаторічні насадження (без зміни виду угідь), в селі Івангород Кропивницького 
району, Кіровоградської області.
За-З
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції - Депутата Савченка.10% , 442 500 грн в рік.

1 Про змінення сторони орендодавця у договорі оренди земельної ділянки 
3520555100:50:050:0012 площею 0,0047 га (КВЦПЗ 03.13. Для будівництва та 
обслуговування будівель закладів побутового обслуговування (розміщення перукарні)) 
розташована за адресою: пров. Шкільний, 1, селище міського типу Олександрівка 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, 
укладеного між Олександрівською селищною радою Олександрівського району 
Кіровоградської області та громадянкою Зиковою Наталією Василівною № 
352055514000249 від 08.07.2011 р. з «Олександрівська селищна рада Олександрівського 
району Кіровоградської області» на «Олександрівська селищна рада Кропивницького 
району Кіровоградської області».
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції- 10%, 1501 грн в рік.

1.1 Про змінення сторони орендодавця у договорах оренди земельних ділянок 
3520584000:02:000:9024 площею 23,4761 га та 3520584000:02:000:9025 площею 32,0042 га 
(КВЦПЗ 01.01.Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва), терміном на
10 років, розташованих за межами села Красносілля Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області, укладених між Олександрівською 
районною державною адміністрацією та ФГ «Сокіл» від 10.02.2012 року 
№ №352050004001776, 352050004001777, з врахуванням додаткових угод від 25.05.2020 р. 
з «Головне управління Держгеокадастру у Кіровоградській області» на «Олександрівська 
селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області». Встановити орендну 
плату на рівні 12  %від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

1.2 Про змінення сторони орендодавця у договорі оренди земельної ділянки 
3520555100:50:104:0006 площею 0,14 га (КВЦПЗ 03.04. Для будівництва та 
обслуговування будівель громадських та релігійних організацій), терміном на 10 років, 
розташована за адресою: вул. Південна, 53, селище міського типу Олександрівка 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, 
укладеного між Олександрівською селищною радою Олександрівського району 
Кіровоградської області та Кіровоградською обласною організацією Українського 
товариства мисливців і рибалок № 352055514000248від 07.07.2011 р. з «Олександрівська



селищна рада Олександрівського району Кіровоградської області» на
«Олександрівська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області».
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції- 5%, 5632 грн в рік.

2 Відмовити Кочегіній Любові Іванівні у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, розташованої за межами села 
Родниківка на території Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області, (за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 
352058600:02:000:9029) орієнтовний розмір земельної ділянки у розмірі земельної частки 
(паю), із цільовим призначенням -  для ведення фермерського господарства з таких 
підстав: за результатом розгляду поданих документів встановлено відсутність інформації, 
що підтверджує членство у фермерському господарстві.
За-4
Проти- -
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

2.1 Відмовити Кочегіній Тетяні Вікторівні у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, розташованої за межами села 
Родниківка на території Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області, (за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 
352058600:02:000:9029) орієнтовний розмір земельної ділянки у розмірі земельної частки 
(паю), із цільовим призначенням -  для ведення фермерського господарства з таких 
підстав: за результатом розгляду поданих документів встановлено відсутність інформації, 
що підтверджує членство у фермерському господарстві.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

2.2 Відмовити Голинському Віктору Миколайовичу у наданні дозволу на % 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, для 
ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 0,4200 га, на 
території Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області, за межами села Розумівка, з наступних підстав: подані матеріали не відповідають 
вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних 
планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і 
техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно- 
територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених 
пунктів, затверджених у встановленому законом порядку, у відповідності до частини 7 
статті 118 Земельного кодексу України, а саме, у зв’язку з тим, що відповідно доданих 
графічних матеріалів бажана земельна ділянка перебуває в державній власності.
За-
Проти-
Утрималися-4
Рекомендації-
Пропозиції - Комісія пропонує дане питання виключити з переліку питань які виносяться 
на сесію. Рекомендує створити комісію для вивчення питання з виїздом на місце.



2.3 Відмовити Марченку Віктору Івановичу у наданні дозволу на розроблення 
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення 
особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2 ,0 0 0 0  га за адресою: 
провулок Садовий, 8 , село Івангород на території Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області з наступних підстав: у відповідності до 
пункту 4 статті 116 Земельного кодексу передача земельних ділянок безоплатно у 
власність громадян у межах норм, визначених цим Кодексом, проводиться один раз по 
кожному виду використання (право власності на земельну ділянку для ведення особистого 
селянського господарства громадянином Марченком В.І. використано).
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції- при аналогічних зверненнях громадян звертатися до правохоронних органів.

2.4 Відмовити Стояненку Олександру Віталійовичу у наданні дозволу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею
1,5000 га, розташовану за межами села Несваткове Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області, з таких підстав: подані матеріали не 
відповідають вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, 
генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем 
землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель 
адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування 
територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку, у 
відповідності до частини сьомої статті 118 Земельного кодексу України, а саме: на ці 
земельні ділянки рішенням 31 сесії 7 скликання Несватківської сільської ради надано 
дозволи на розробку проектної документації третім особам.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

2.5 Відмовити Стояненко Анастасії Вікторівні у наданні дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,5000 га, 
розташовану за межами села Несваткове Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області, з таких підстав: подані матеріали не 
відповідають вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, 
генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем 
землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель 
адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування 
територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку, у 
відповідності до частини сьомої статті 118 Земельного кодексу України, а саме: на ці 
земельні ділянки рішенням 31 сесії 6  скликання Несватківської сільської ради надано 
дозволи на розробку проектної документації третім особам.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

2.6 Відмовити Голинському Юрію Івановичу у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, для ведення



іноГпичоїо селянського господарства, орієнтовною площею 0,7400 га, на території 
Олсксшідрінської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, за 
межами села Розумівка, з наступних підстав: подані матеріали не відповідають вимогам 
шкопін, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів 
ішсслсних пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко- 
економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно- 
територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених 
пунктів, затверджених у встановленому законом порядку, у відповідності до частини 7 
статті 118 Земельного кодексу України, а саме, у зв’язку з тим, що відповідно доданих 
графічних матеріалів бажана земельна ділянка перебуває в державній власності.
За-
Проти-
Утрималися-4
Рекомендації-
Пропозиції- Комісія пропонує дане питання виключити з переліку питань які виносяться 
на сесію. Рекомендує створити комісію для вивчення питання з виїздом на місце.

2.7 Відмовити Кучеренко Ніні Михайлівні у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (кадастровий номер 
3520583500:02:000:0636) за межами села Красносілка на території Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, площею 3,3552 га, в 
оренду для городництва, з таких підстав: рішенням сесії Олександрівської селищної ради 
від 12 березня 2021 року № 268 «Про визначення переліку земельних ділянок комунальної 
власності, право оренди яких виставляється на земельні торги» дана земельна ділянка 
включена до переліку земельних ділянок для продажу права оренди на неї на земельних 
торгах, а тому, відповідно до частини третьої статті 136 Земельного кодексу України, вона 
не може бути відчужена (передана у власність/користування) до завершення торгів.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

2.8 Відмовити Лук’яненку Михайлу Івановичу у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею
2.0000 га, за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 3520583500:02:000:0636, 
за межами села Красносілка на території Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області, з таких підстав: рішенням сесії 
Олександрівської селищної ради від 12 березня 2021 року № 268 «Про визначення 
переліку земельних ділянок комунальної власності, право оренди яких виставляється на 
земельні торги» дана земельна ділянка включена до переліку земельних ділянок для 
продажу права оренди на неї на земельних торгах, а тому, відповідно до частини третьої 
статті 136 Земельного кодексу України, вона не може бути відчужена (передана у 
власність/користування) до завершення торгів.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

2.9 Відмовити Лук’яненко Світлані Анатоліївні у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею
2.0000 га, за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 3520583500:02:000:0636,



за межами села Краснссілка на території Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області, з таких підстав: рішенням сесії 
Олександрівської селищної ради від 12 березня 2021 року № 268 «Про визначення 
переліку земельних ділянок комунальної власності, право оренди яких виставляється на 
земельні торги» дана земельна ділянка включена до переліку земельних ділянок для 
продажу права оренди на неї на земельних торгах, а тому, відповідно до частини третьої 
статті 136 Земельного кодексу України, вона не може бути відчужена (передана у 
власність/користування) до завершення торгів.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

2.10 Відмовити Чабан Діані Олександрівні у наданні дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,3000 га, 
з таких підстав: Цивільним кодексом визначено, що особи віком від чотирнадцяти до 
вісімнадцяти років, мають обмежену цивільну дієздатність, а тому відповідно до статті 32 
Цивільного кодексу України неповнолітні особи вчиняють правочини за згодою батьків 
(усиновлювачів) або піклувальників та органу опіки та піклування відповідно до закону. 
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

2.11 Відмовити Куралєсіній Юлії Федорівні у наданні дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за межами села Китайгород 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області в 
оренду для городництва (код КВЦПЗ 01.07), орієнтовною площею 0,7000 га, в тому числі: 
0,7000 га (код угідь згідно з КВЗУ 002.02 Підгрупа включає сільськогосподарські угіддя, 
які систематично використовуються для, випасання худоби, здійснення заходів щодо 
охорони родючості ґрунтів та заборони інтенсивної сільськогосподарської діяльності при 
обробітку сільськогосподарських угідь пасовища, зокрема, заборона їх розорювання) з 
таких підстав: подані матеріали не відповідають вимогам законів, прийнятих відповідно 
до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої 
містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань 
використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів 
землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у 
встановленому законом порядку, у відповідності до частини сьомої статті 118 Земельного 
кодексу України.
За-5
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

2.12 Відмовити Котовій Ользі Володимирівні у наданні дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,7000 га,
з таких підстав: ділянка зазначена заявником у графічних матеріалах з бажаним місцем 
розташування земельної ділянки, знаходиться в межах земельної ділянки, що відповідно 
картографічних матеріалів та переліку угідь згідно з КВЗУ код 015.00 землі під об’єктами



та спорудами спеціального призначення (кладовище) села Стримівка
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

2.13 Відмовити Манукян Юлії Валеріївні у наданні дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального 
садівництва (код КВЦПЗ 01.05), орієнтовною площею 0,1200 га, з таких підстав: 
відведення земельної ділянки з видом цільового призначення для індивідуального 
садівництва не відповідає вимогам Земельного кодексу України, Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності». Генеральному плану села Підлісне, Плану 
зонування території села Підлісного, що узгоджується з наведеним переліком підстав в ч. 
7 ст. 118 ЗК України стосовно невідповідності обраного місця розташування об’єкта 
визначеним вимогам для відмови у наданні земельної ділянки.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

2.14 Відмовити Гутнику Анатолію Васильовичу у наданні дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за межами села Поселянівка 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області в 
оренду для городництва (код КВЦПЗ 01.07), орієнтовною площею 0,7000 га, в тому числі: 
0,7000 га (код угідь згідно з КВЗУ 002.02 Підгрупа включає сільськогосподарські угіддя, 
які систематично використовуються для, випасання худоби, здійснення заходів щодо 
охорони родючості ґрунтів та заборони інтенсивної сільськогосподарської діяльності при 
обробітку сільськогосподарських угідь пасовища, зокрема, заборона їх розорювання) з 
таких підстав: подані матеріали не відповідають вимогам законів, прийнятих відповідно 
до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої 
містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань 
використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів 
землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у 
встановленому законом порядку, у відповідності до частини сьомої статті 118 Земельного 
кодексу України.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

2.15 Відмовити Скриник Наталії Михайлівні, Скринику Олександру Івановичу, 
Скринику Миколі Володимировичу, Скриник Валентині Петрівні, Скриник Сергію 
Володимировичу, Ватаманюк Ользі Михайлівні, Скриник Надії Олексіївні, Шубській 
Наталії Миколаївні, Кітрар Світлані Валеріївні (спадкоємиці Репяха Валерія 
Миколайовича) у наданні дозволів на розроблення проектів землеустрою з наступних 
підстав: до заяв не додано документів, що посвідчують право на земельну частку (пай), а 
саме: копії сертифікатів на право на земельну частку (пай) по КСП ім. Свердлова 
Родниківської сільської ради.
За-4 
Проти- 
У трималися-



Рекомендації-
Пропозиції-

2.16 Відмовити Лазуренко Ірині Йосипівні у наданні дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за межами села Голикове 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області у 
власність для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), 
орієнтовною площею 2 ,0 0 0 0  га, з таких підстав: подані матеріали не відповідають

КТУ вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних
ого планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і
ав: техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-
зго територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених
^Р° пунктів, затверджених у встановленому законом порядку, у відповідності до частини
ІНУ сьомої статті 118 Земельного кодексу України.
*ч- За-4
<та Проти-

Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції

2.17 Відмовити Іванюрі Ігорю Станіславовичу у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за межами села Соснівка на 
території Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської

КУ області, у власність для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною
!Ка площею 2 ,0 0 0 0  га з наступних підстав: у зв’язку з тим, що згідно з доданих графічних

в матеріалів на бажану земельну ділянку рішенням 37 сесії 7 скликання Соснівської
ш: сільської ради прийнято рішення про створення громадського пасовища.

За-4
до Проти-
Ри Утрималися-

3 Рекомендації-
но Пропозиції-
101 2.18 Відмовити: Кареліну В’ячеславу Анатолійовичу, Кареліну Ігорю
*ь Вячеславовичу, Довженко Вероніці Юріївні, Зіноватній Ользі Іванівні, Яковлєвій Юлії
1В Олександрівні, Дудник Вірі Андріївні у наданні дозволу на розробку проектів
У |  землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого

селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в тому 
числі: 2 ,0 0 0 0  - га пасовища, за рахунок земельної ділянки кадастровий номер 
3520585000:02:000:9003, за межами села Підлісне Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області, з таких підстав: відповідно пункту 2 
статті 34 Земельного кодексу України, Олександрівська селищна рада на даній земельній 
ділянці ініціює створення громадського пасовища.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

2.19 Відмовити: Струтинській Оксані Анатоліївні, Струтинському Андрію 
Васильовичу, Пилипенку Юрію Георгійовичу, Пилипенку Івану Юрійовичу, Пилипенко 
Юлії Ігорівні, Осокіній Аліні Петрівні, Осокіну Миколі Юрійовичі, Ауліній Вероніці 
Петрівні у наданні дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), 
орієнтовною площею 2 ,0 0 0 0  га, в тому числі: 2 ,0 0 0 0  - га пасовища, за рахунок земельної 
ділянки кадастровий номер 3520585000:02:000:9008, за межами села Підлісне



Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області, з таких підстав: відповідно пункту 2  статті 34 Земельного кодексу України, 
Олександрівська селищна рада на даній земельній ділянці ініціює створення громадського 
пасовища.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

2.20 Відмовити: Саченко Юлії Вікторівні, Саченку Денису Руслановичу, Саченку 
Руслану Володимировичу, Ткаченко Ірині Валентинівні у наданні дозволу на розробку 
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, 
в тому числі: 2 ,0 0 0 0  - га пасовища, за рахунок земельної ділянки кадастровий номер 
3520585000:02:000:9007, за межами села Підлісне Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області, з таких підстав: відповідно пункту 2  
статті 34 Земельного кодексу України, Олександрівська селищна рада на даній земельній 
ділянці ініціює створення громадського пасовища.
За-5
Проти-
Утималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

2.21 Відмовити: Довгополову Рустаму Андрійовичу, Довгополовій Вікторії 
Олександрівні, Ємельянову Олегу Михайловичу, Довгополову Андрію Павловичу, 
Довгополовій Людмилі Василівні, Недільченко Ларисі Василівні, Ємельянову Михайлу 
Володимировичу, Фуркалу Артему Вікторовичу, Іщенко Аллі Михайлівні у наданні 
дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), 
орієнтовною площею 2 ,0 0 0 0  га, в тому числі: 2 ,0 0 0 0  - га пасовища, за рахунок земельної 
ділянки кадастровий номер 3520585000:02:000:9003, за межами села Підлісне 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, з таких 
підстав: відповідно пункту 2 статті 34 Земельного кодексу України, Олександрівська 
селищна рада на даній земельній ділянці ініціює створення громадського пасовища.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

2.22 Відмовити Шавкуну Ігорю Леонідовичу у наданні дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, 
в тому числі: 2,0000 - га пасовища за межами села Підлісне Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області, з таких підстав: відповідно пункту
2 статті 34 Земельного кодексу України, Олександрівська селищна рада на даній 
земельній ділянці ініціює створення громадського пасовища.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-



2.23 Відмовити Добровольській Любові Миколаївні у наданні дозволу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею
2.0000 га, в тому числі: 2,0000 - га пасовища за межами села Підлісне Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, з таких підстав: 
відповідно пункту 2 статті 34 Земельного кодексу України, Олександрівська селищна 
рада на даній земельній ділянці ініціює створення громадського пасовища.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

2.24 Відмовити Добровольському Андрію Вікторовичу у наданні дозволу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею
2 .0 0 0 0  га, в тому числі: 2 ,0 0 0 0  - га пасовища, за рахунок земельної ділянки кадастровий 
номер 3520585000:02:000:9003, за межами села Підлісне Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області, з таких підстав: відповідно пункту 2 
статті 34 Земельного кодексу України, Олександрівська селищна рада на даній земельній 
ділянці ініціює створення громадського пасовища.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

2.25 Відмовити Шпильовому Артему Станіславовичу у наданні дозволу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в межах села Нижчі 
Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області, у власність для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), 
орієнтовною площею і зооо га, з таких підстав: до заяви не додано згоду батьків 
(усиновлювачів) або піклувальників та органу опіки і піклування на вчинення правочину, 
обов’язковість надання якої визначено частиною 2 статті 32 ЦПК України.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

2.26 Відмовити Кучер Олені Дмитрівні у наданні дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в межах селища міського типу 
Олександрівка, в оренду для городництва (код КВЦПЗ 01.07), орієнтовною площею 0,1000 
га, з таких підстав: на графічних матеріалах не зазначене бажане місце розташування 
земельної ділянки.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

3 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у постійне користування 
Олександрійській міжрайонній Державній лабораторії державної служби України з питань 
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів земельну ділянку
3520555100:50:054:0019 площею 0,5786 га для будівництва та обслуговування будівель 
закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги (код КВЦПЗ -  03.03), за рахунок земель



житлової та громадської забудови, які не надані у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Перемоги, 8 6 , селище міського типу Олександрівка 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

3.1 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Рибальченко Оксані Василівні земельну ділянку (кадастровий номер 
3520555400:02:000:0643), площею 1,2156 га, для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,2156 га -  землі під 
сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами за рахунок 
земель, які не надані у власність або постійне користування за межами села Пліт к и 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

3.2 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Сміяну Василю Миколайовичу земельну ділянку (кадастровий номер 
3520555400:51:000:0057), площею 1,9724 га, для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,9724 га - рілля за рахунок 
земель комунальної власності, не наданих у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця Яші Матвієнка, 1а, село Плішки Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

3.3 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Негер Лесі Іванівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520584000:51:000:0022), 
площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -
01.03), в тому числі: 2,0000 га -  рілля, за рахунок земель не наданих у власність або 
постійне користування за адресою: вулиця Матросова, село Красносілля Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

3.4 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність
Чуприні Оксані Анатоліївні земельну ділянку (кадастровий номер 
3520555400:02:000:0647), площею 1,3086 га, для ведення особистого селянського 
господарства(код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: 1,3086 га -  землі під
сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами, за рахунок 
земель не наданих у власність або постійне користування за межами селища міського типу 
Єлизаветградка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.
За-4



Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

3.5 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Г орбаченко Парасковії Давидівні земельну ділянку (кадастровий номер 
3520587500:51:000:0028), площею 0,6971га, для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: 0,6971 га -  рілля, за рахунок земель не 
наданих у власність або постійне користування за адресою: вулиця Центральна, 31, 
село Стара Осота Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

3.6 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Дерев’янко Катерині Василівні земельну ділянку (кадастровий номер 
3520581700:55:000:0029), площею 0,1553га, для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: 0,1553 га -  рілля, за рахунок земель не 
наданих у власність або постійне користування за адресою: вулиця Центральна, село 
Польове Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

3.7 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Чорногор Аллі Михайлівні земельну ділянку (кадастровий номер 
3520582000:52:000:0001), площею 0,4834га, для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: 0,4834 га -  рілля, за рахунок земель не 
наданих у власність або постійне користування за адресою: вулиця Лісова, село Бурякове 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

3.8 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Гожій Оксані Євгенівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520584000:51:000:0021), 
площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства(код КВЦПЗ -  01.03), 
в тому числі: 2 ,0 0 0 0  га -  рілля, за рахунок земель не наданих у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Матросова, село Красносілля Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

3.9 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно власність 
Чумаченко Тетяні Андріївні земельн уділянку (кадастровий номер



3520587000:53:000:0007), площею 1,5302га, для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: 1,5302 га -  рілля, за рахунок земель не 
наданих у власність або постійне користування за адресою: село Хайнівка
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

3.10 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Черниш Віті Миколаївні земельну ділянку (кадастровий номер 3520582000:51:000:0246), 
площею 0,3500 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -
01.03), в тому числі: 0,3500 га -  рілля, за рахунок земель не наданих у власність або 
постійне користування за адресою: вулиця Шкільна, 11, село Вищі Верещаки 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

3.11 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність
Каракоць Г алині Михайлівні земельну ділянку (кадастровий номер
3520582000:51:000:0237), площею 0,7328 га, для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: 0,7328 га -  рілля, за рахунок земель не 
наданих у власність або постійне користування за адресою: вулиця Шевченка, село Вищі 
Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

3.12 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Олійник Ірині Анатоліївні земельну ділянку (кадастровий номер 3520582000:51:000:0250), 
площею 1,0131 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -
01.03),в тому числі: 1,0131 га -  рілля, за рахунок земель не наданих у власність або
постійне користування за адресою: вулиця Тясминська, село Вищі Верещаки
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

3.13 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Приймак Ірині Олексіївні земельну ділянку (кадастровий номер 3520582000:02:001:0282), 
площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -
01.03), в тому числі: 2,0000 га -  рілля, за рахунок земель не наданих у власність або 
постійне користування за межами села Вищі Верещаки Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-



Рекомендації-
Пропозиції-

3.14 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність
Каракоць Миколі Г ригоровичу земельну ділянку (кадастровий номер
3520582000:51:000:0238), площею 0,8420 га, для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: 0,8420 га -  рілля, за рахунок земель не 
наданих у власність або постійне користування за адресою: вулиця Шевченка, село Вищі 
Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

3.15 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Навроцькому Юрію Вікторовичу земельнуділянку (кадастровий номер 
3520585000:51:000:0521), площею 0,2338 га, для ведення особистого селянського 
господарства(код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: 0,2338 га -  рілля, за рахунок земель не 
наданих у власність або постійне користування за адресою: вулиця Авдієвського, 23, село 
Підлісне Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

3.16 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Дубнік Надії Леонідівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520585000:51:000:0517), 
площею 0,5200 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -
01.03), в тому числі: 0,5200 га -  рілля, за рахунок земель не наданих у власність або 
постійне користування за адресою: вулиця Лесі Українки, село Підлісне Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

3.17 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Колотій Валентині Павлівні земельну ділянку (кадастровий номер 
3520582500:51:024:0011), площею 0,3699 га, для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: 0,3699 га -  рілля, за рахунок земель не 
наданих у власність або постійне користування за адресою: вулиця Центральна, 27, село 
Голикове Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

3.18 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Вороновій Ользі Володимирівні земельну ділянку (кадастровий номер 
3520586000:51:000:0155), площею 2 ,0 0 0 0  га, для ведення особистого селянського



господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: 2,0000 га -  рілля, за рахунок земель 
не наданих у власність або постійне користування в межах села 
РодниківкаОлександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

3.19 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність
Коваленку Роману Олександровичу земельну ділянку (кадастровий номер
3520585500:02:000:0206), площею 1,4350 га, для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: 1,4350 га -  пасовища, за рахунок земель 
не наданих у власність або постійне користування за межами села Розумівка 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

3.20 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність
Поліщуку Миколі Олександровичу земельну ділянку (кадастровий номер
3520583500:52:000:0024), площею 0,8811 га, для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,8811 га -  рілля, за рахунок 
земель комунальної власності, не наданих у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця Центральна, 12, село Бандурове Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

3.21 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність
Голинській Любові Михайлівні земельні ділянки, а саме:

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ - 02.01) (кадастровий номер
3520583000:51:000:0006), площею 0,2500 га, в тому числі: 0,2500 га -  малоповерхова 
забудова, за рахунок земель комунальної власності не наданих у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Корнера, 8 , село Івангород Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області;

для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03) 
(кадастровий номер 3520583000:51:000:0007), площею 0,3164 га, в тому числі: 0,3164 г а -  
рілля, за рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної власності не 
наданих у власність або постійне користування за адресою: вулиця Корнера, 8 , село 
Івангород Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

3.22 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність
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І 'удим Ельзірі Едуардівні земельну ділянку (кадастровий номер
3520585000:51:000:0518), площею 0,3582 га, для ведення особистого селянського 
господарства(код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: 0,2472 га -  рілля, 0,1110 га -  багаторічні 
насадження, за рахунок земель не наданих у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця Лесі Українки, село Підлісне Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

3.23 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Юденко Наталії Миколаївні земельну ділянку (кадастровий номер 
3520582500:52:007:0001), площею 0,5395 га, для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: 0,5395 га -  рілля, за рахунок земель не 
наданих у власність або постійне користування за адресою: вулиця Шкільна, село Кримки 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

3.24 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Жученко Анні Василівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520584500:51:013:0013), 
площею 0,6005 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -
01.03), в тому числі: 0,5765 га -  рілля, 0,0240 га -  сіножаті, за рахунок земель не наданих у 
власність або постійне користування за адресою: провулок Ясиновий, село Михайлівка 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

3.25 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Коваленку Миколі Івановичу земельну ділянку (кадастровий номер 
3520582500:51:007:0001), площею 0,5200 га, для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: 0,5200 га -  рілля, за рахунок земель не 
наданих у власність або постійне користування за адресою: вулиця Косенка, 17, село 
Голикове Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

3.26 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Єпіфановій Лідії Павлівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520582500:52:012:0007), 
площею 0,3297 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -
01.03), в тому числі: 0,3297 га -  рілля, за рахунок земель не наданих у власність або 
постійне користування в межах села Кримки Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4



Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

3.27 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду строком на 10 
років Родньому Сергію Федоровичу земельну ділянку 3520581500:02:000:0343 площею 
0,5275 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, у тому числі: землі під сільськогосподарськими та 
іншими господарськими будівлями і дворами, на території Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

3.28 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Сидоренко Оксані Василівні земельну ділянку (кадастровий номер 
3520586000:02:000:0603), площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: 2,0000 га -  землі під 
сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами, за рахунок 
земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у 
власність або постійне користування за межами села Родниківка Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

3.29 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Сегеді Юлії Василівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520584700:51:000:0171), 
площею 0,2600 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -
01.03), в тому числі: площею 0,2600 га -  рілля, за рахунок земель комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця Польова, 5, село Несваткове Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської Області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

3.30 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Родній Любові Миколаївні земельну ділянку (кадастровий номер 
3520581500:52:000:0035), площею 1,5000 га, для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,5000 га -  рілля, за рахунок 
земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у 
власність або постійне користування за адресою: вулиця Світла, село Роздолля 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
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3.31 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у
власність Рахубі Григорію Павловичу земельну ділянку (кадастровий номер 
3520587500:51:000:0007), площею 0,9385 га, для ведення особистого селянського 
господарства(код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: 0,9385 га -  рілля, за рахунок земель 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або 
постійне користування за адресою: вулиця Партизанська, село Стара Осота
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
ІІроти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

3.32 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Погорілій Марії Григорівні земельну ділянку (кадастровий номер 
3520555100:02:000:0021), площею 1,0000 га, для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,0000 га -  пасовища, за рахунок 
земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у 
власність або постійне користування за межами селища міського типу Олександрівка 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

3.33 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Пересуньку Богдану Романовичу земельнуділянку (кадастровий номер 
3520582500:52:003:0009), площею 1,2249га, для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: 1,2249 га -  рілля, за рахунок земель 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або 
постійне користування за адресою: вулиця Шкільна, 6 , село Кримки Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

3.34 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Гудим Тетяні Анатоліївні земельну ділянку (кадастровий номер 3520581500:52:000:0036), 
площею 1,5000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -
01.03), в тому числі: площею 1,5000 га -  рілля, за рахунок земель комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця Світла, село Роздолля Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

3.35 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Білоус Вікторії Миколаївні земельнуділянку (кадастровий номер 3520582000:51:000:0233), 
площею 0,3169 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -
01.03), в тому числі: 0,3169 га -  рілля, за рахунок земель не наданих у власність або



постійне користування за адресою: вулиця Шевченка, 76, село Вищі Верещаки 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

3.36 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Пустовій Олені Олександрівні земельні ділянки, а саме:

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ - 02.01) (кадастровий номер
3520584000:51:000:0006), площею 0,2500 га, в тому числі: 0,2500 га -  малоповерхова 
забудова, за рахунок земель комунальної власності не наданих у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Велика, 19, село Красносілля Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області;

для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03) 
(кадастровий номер 3520584000:51:000:0005), площею 0,1071 га, в тому числі: 0,1071 га -  
рілля, за рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної власності не 
наданих у власність або постійне користування за адресою: вулиця Велика, 19, село 
Красносілля Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

3.37 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Білоус Вікторії Миколаївні земельну ділянку (кадастровий номер 
3520582000:51:000:0235), площею 0,1200 га, для індивідуального садівництва (код КВЦПЗ
-  01.05), в тому числі: площею 0,1200 га -  рілля, за рахунок земель комунальної власності 
не наданих у власність або постійне користування за адресою: вулиця Шевченка, 48, село 
Вищі Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

3.38 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Білоус Вікторії Миколаївні земельну ділянку (кадастровий номер 
3520582000:51:000:0232), площею 0,2500 га, для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ - 02.01), в 
тому числі: площею 0,2500 га -  землі, зайняті поточним будівництвом та відведені під 
будівництво (будівництво на яких не розпочато), за рахунок земель комунальної власності 
не наданих у власність або постійне користування за адресою: вул. Гагаріна, 87, село Вищі 
Верещаки, Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
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3.39 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у 
власність Коропецькій Ганні Євгенівні земельну ділянку (кадастровий номер 
3520581700:53:000:0064), площею 0,1200 га, для індивідуального садівництва (код КВЦПЗ
-  01.05), в тому числі: площею 0,1200 га -  багаторічні насадження, за рахунок земель 
комунальної власності не наданих у власність або постійне користування за адресою: 
вулиця Миру, село Гайове Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

3.40 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність 
учаснику АТО Хоменку Денису Івановичу земельну ділянку (кадастровий номер 
3520583000:02:000:5053) для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -
01.03), площею 1,9997 га, в тому числі: площею 1,9997 га -  рілля (код згідно КВЗУ
0 0 1 .0 1 ), за рахунок земель сільськогосподарського призначення, не наданих у власність 
або постійне користування за межами села Івангород Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

3.41 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність 
власність Буряк Людмилі Сергіївні земельну ділянку (кадастровий номер 
3520586000:02:000:0604), площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 2,0000 га -  пасовища, за рахунок 
земель, які не надані у власність або постійне користування за межами села Родниківка 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

3.42 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Павловській Марії Федорівні земельну ділянку (кадастровий номер 
3520582000:02:001:0280), площею 1,4865 га, для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: 1,4865 га -  рілля, за рахунок земель 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або 
постійне користування за межами села Вищі Верещаки Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

3.43 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Голобородьку Максиму Володимировичу земельну ділянку (кадастровий номер 
3520586000:51:000:0178), площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03),в тому числі: 2,0000 га -  рілля, за рахунок земель 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або



постійне користування за адресою: вулиця Антонова, село Родниківка
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти- }
Утрималися- (
Рекомендації- ' і
Пропозиції- |

3.44 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність і
Деречі Ігорю Миколайовичу земельні ділянки, а саме: і

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ - 02.01) (кадастровий номер
3520580300:51:000:0011), площею 0,2500 га, в тому числі: 0,2500 га -  малоповерхова 
забудова, за рахунок земель комунальної власності не наданих у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Лесі Українки, 65, село Бірки Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області;

для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03) 
(кадастровий номер 3520583000:51:000:0012), площею 1,0000 га, в тому числі: 1,0000 га -  
рілля, за рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної власності не І 
наданих у власність або постійне користування за адресою: вулиця Лесі Українки, 65, село 
Бірки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції-

3.45 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Барабулі Віктору Григоровичу земельну ділянку (кадастровий номер 
3520585000:51:000:0523), площею 0,1200 га, для індивідуального садівництва (код КВЦПЗ
-  01.05), в тому числі: площею 0,1200 га -  багаторічні насадження, за рахунок земель 
комунальної власності не наданих у власність або постійне користування за адресою: 
вулиця Лесі Українки, село Підлісне Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

3.46 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність
Ковтун Анастасії Павлівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520583500:52:000:0027), 
площею 0,7294 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -
01.03), в тому числі: площею 0,7294 га -  рілля, за рахунок земель комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
адресою: провулок Лісовий, село Бандурове Олександрівської селищної ради
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

3.47 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Петреченку Олександру Петровичу земельну ділянку (кадастровий номер 
3520582500:52:012:0006), площею 0,7282 га, для ведення особистого селянського



господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,7282 га -  рілля, за рахунок 
земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у 
класність або постійне користування в межах села Кримки Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4 
І Іроти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
I Іропозиції-

3.48 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Скрипнику Валерію Віталійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 
3520555100:50:064:0048), площею 0,0962 га, для індивідуального садівництва (код КВЦПЗ
-  01.03), в тому числі: площею 0,0962 га -  багаторічні насадження, за рахунок земель 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або 
постійне користування за адресою: вулиця Чкалова, 110, селище міського типу 
Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

3.49 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Мисюрі Василю Миколайовичу земельну ділянку (кадастровий номер 
3520582500:52:001:0007), площею 0,2243 га, для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,2243 га -  рілля, за рахунок 
земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у 
власність або постійне користування за адресою: вулиця Прикордонна, село Кримки 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

3.50 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Голинській Надії Петрівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:02:000:0270), 
площею 0,5382 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -
01.03), в тому числі: площею 0,5382га -  рілля, за рахунок земель комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
межами села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

3.51 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Бондаренку Олегу Олександровичу земельну ділянку (кадастровий номер 
3520585000:51:000:0015), площею 0,3800га, для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,3800га -  рілля, за рахунок 
земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у 
власність або постійне користування за адресою:вулиця Виноградна, село Підлісне
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Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

3.52 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Діхтяру Валентину Олександровичу земельну ділянку (кадастровий номер 
3520582500:52:001:0005), площею 0,5287 га, для ведення особистого селянського < 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,5287 га -  рілля, за рахунок 
земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у 
власність або постійне користування за адресою: вулиця Прикордонна, село Кримки 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції-

3.53 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність | 
Журавель Марії Василівніземельну ділянку (кадастровий номер 3520582500:52:002:0013), 
площею 0,4529 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -
01.03), в тому числі: площею 0,4529 га -  рілля, за рахунок земель комунальної власності
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця Прикордонна, село Кримки Олександрівської селищної ради
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

3.54 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Барабулі Віктору Г ригоровичу земельну ділянку (кадастровий номер 
3520585000:51:000:0522), площею 0,3340 га, для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 0,3340га -  рілля, за рахунок І  
земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у 
власність або постійне користування за адресою: провулок Садовий, село Підлісне 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

3.55 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Пастух Лесі Євгенівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520584000:51:000:0025), 
площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -
01.03), в тому числі: площею 2,0000 га -  рілля, за рахунок земель комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця Матросова, село Красносілля Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-

♦



Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

3.56 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Шевченко Ірині Сергіївні земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:02:000:5093), 
площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -
01.03), в тому числі: площею 2,0000 га -  пасовища, за рахунок земель комунальної 
власності сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне 
користування за межами села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

3.57 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Шевченку Сергію Івановичу земельнуділянку(кадастровий номер 
3520585500:52:000:5002), площею 1,9442га, для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,9442 га -  рілля, за рахунок 
земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у 
власність або постійне користування за межами села Миколаївка Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

3.58 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність
Г уртовій Валентині Іванівні земельну ділянку (кадастровий номер
3520580500:02:000:0265), площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 2,0000 га -  рілля, за рахунок 
земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у 
власність або постійне користування за межами села Бовтишка Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

3.59 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Стояненко Оксані Володимирівні земельну ділянку (кадастровий номер 
3520555100:50:010:0003), площею 1,8456га, для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 1,8456 га -  рілля, за рахунок 
земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у 
власність або постійне користування в межах селища міського типу Олександрівка 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

3.60...Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність



Куценко Світлані Василівні земельну ділянку (кадастровий номер
3520585500:02:000:9114), площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: площею 2,0000 га -  рілля, за рахунок 
земель комунальної власності сільськогосподарського призначенні, не наданих у 
власність або постійне користування за межами села Розумівка Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

3.61 Про затвердження проекту землеустрою та передачу Дубівці Юрію
Михайловичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520580500:02:000:0166) в оренду 
терміном на 10 (десять) років, площею 1,0000 га, для городництва (код КВЦПЗ -  01.07),в 
тому числі: 1 ,0 0 0 0  га -  рілля, за рахунок земель комунальної власності
сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне користування 
за межами села Бовтишка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

3.62 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Шишці Лілії Леонідівні земельну ділянку(кадастровий номер 3520584700:02:000:0009), 
площею 0,4440 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -
01.03), в тому числі: площею 0,4440 га -  рілля, 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-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

3.63 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність
Новохатній Людмилі Миколаївні земельну ділянку (кадастровий номер 
3520582500:02:000:0533), площею 1,1780 га, для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ -  01.03), в тому числі: 1,1780 га -  землі під
сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами, за рахунок 
земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, не наданих у 
власність або постійне користування за межами села Голикове Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

3.64 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Ковтун Ніні Іванівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520585500:02:000:0361), 
площею 1,5000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -
01.03), в тому числі: площею 1,5000 га -  рілля, за рахунок земель комунальної власності
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сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне 
користування за межами села Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району КіровоградСької області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

3.65 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Кушвіду Дмитру Олексійовичу земельну ділянку (кадастровий номер
3520580500:51:000:0317) для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -
01.03), площею 0,9000 га, в тому числі: площею 0,9000 га -  рілля (код згідно КВЗУ 001.01) 
за рахунок земель сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або 
постійне користування за адресою: вулиця Лісова, село Бовтишка Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

3.66 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Залізькому Віктору Васильовичу земельну ділянку (кадастровий номер 
3520586000:02:000:5272) для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -
01.03), площею 2,0000 га, в тому числі: площею 2,0000 га -  багаторічні насадження (код 
згідно КВЗУ 002.03) за рахунок земель сільськогосподарського призначення, не наданих у 
власність або постійне користування за межами села Родниківка Олександрівської
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

3.67 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Скляренко Вікторії Миколаївни земельну ділянку (кадастровий номер 
3520580500:51:000:0316) для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -
01.03), площею 1,1000 га, в тому числі: площею 1,1000 г а -р іл л я  (код згідно КВЗУ 001.01) 
за рахунок земель сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або 
постійне користування за адресою: село Бовтишка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

3.68 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність 
Баклан Світлані Андріївні земельну ділянку (кадастровий номер 3520580500:51:000:0318) 
для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03), площею 1,1000 
га, в тому числі; площею 1,1000 га -  рілля (код згідно КВЗУ 001.01), за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування чи 
адресою: село Бовтишка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області
За-4



Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції-

3.69 Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у власність5 
учаснику АТО Савченку Олександру Анатолійовичу земельну ділянку (кадастровий 
номер 3520587500:02:000:5125) для ведення особистого селянського господарства (коді 
КВЦПЗ -  01.03), площею 1,7347 га, в тому числі: площею 1,7347 га -  рілля (код згідно' 
КВЗУ 001.01), за рахунок земель сільськогосподарського призначення, не наданих у 
власність або постійне користування за межами села Іванівка Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

3.70 Про скасування рішення Олександрівської селищної ради від 02 квітня 2021 
року № 569 «Про затвердження проекту землеустрою та передачу у постійне 
користування земельної ділянки ОСББ «Садова 30» в селищі міського типу Олександрівка 
по вулиці Садова, 30».
За-З
Проти -1 
Утрималися- 0
Пропозиції: викласти проекти рішень на розгляд сесії в такій послідовності: 3.70 - перше,
3.71 -  друге та 4 -  третє.

3.71 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в постійне користування 
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Садова 30» земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520555100:50:067:0026), площею 0,1909 га, малоповерхова забудова, 
для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку (КВЦПЗ- 
В.02.03), за рахунок земель житлової та громадської забудови Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області по вулиці Садова,30 в смт 
Олександрівка.
За-З
Проти-1 
Утрималися-0
Пропозиції: викласти проекти рішень на розгляд сесії в такій послідовності: 3.70 - перше, 
3 .7 1 -  друге та 4 -  третє.

4 Про погодження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту для будівництва і 
обслуговування багатоквартирного житлового будинку (код КВЦПЗ -  02.03) адресою: 
вулиця Садова, 30, селище міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-З
Проти-1 
Утрималися-
Пропозиції: викласти проекти рішень на розгляд сесії в такій послідовності: 3.70 - перше,
3.71 -  друге та 4 -  третє.

4.1 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу 
безоплатно у власність Лук’яненко Ользі Василівні земельну ділянку (кадастровий номер 
3520555100:50:016:0043), площею 0,1138 га, для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ -  02.01), в 
тому числі: площею 0,1138 га -  малоповерхова забудова, за рахунок земелькомунальної
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власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця
Тясминська, 25-а, селище міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради
Кропивницького району Кіровоградської області
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

4.2 Про затвердження технічної документації із землеустрою, та передачу 
безоплатно у власність Мельник Юлії Вадимівні земельну ділянку (кадастровий номер 
3520583500:51:000:0016), площею 0,2500 га, для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ -  02.01), в 
тому числі: площею 0,2500 га -  малоповерхова забудова, за рахунок земель комунальної 
власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Зарічна, 
58, село Красносілка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

4.3 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу 
безоплатно у власність Порядько Тетяні Сергіївні земельну ділянку (кадастровий номер 
3520555100:50:038:0006), площею 0,0705 га, для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ -  02.01), в 
тому числі: площею 0,0705 га -  малоповерхова забудова, за рахунок земель комунальної 
власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця 
Ринкова, 78а, селище міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

4.4 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу 
безоплатно у власність Мошуренко Наталі Григорівні земельну ділянку (кадастровий 
номер 3520587500:53:000:0042), площею 0,1668 га, для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ -
0 2 .0 1 ), в тому числі: площею 0,1668 га -  малоповерхова забудова, за рахунок земель 
комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: 
вулиця Горького, 24, село Нова Осота Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

4.5 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу 
безоплатно у власність Риптик Ользі Іванівні земельну ділянку (кадастровий номер 
3520582000:52:000:0008), площею 0,2495 га, для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ -  02.01), в 
тому числі: площею 0,2495 га -  малоповерхова забудова, за рахунок земелькомунальної



власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця 
Лісова, 22, село Бурякове Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

4.6 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу 
безоплатно у власність Гуренку Юрію Юрійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 
3520555100:50:083:0028), площею 0,0726 га, для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ -  02.01), в 
тому числі: площею 0,0726 га -  під житловою забудовою одно -  та двоповерховою, за 
рахунок земелькомунальної власності, які не надані у власність або постійне користування 
за адресою: вулиця Перемоги, 48, селище міського типу Олександрівка Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

4.7 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу 
безоплатно у власність Костюшко Валентині Олексіївні земельнуділянку (кадастровий 
номер 3520584700:51:000:0159), площею 0,2500 га, для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ -
02.01), в тому числі: площею 0,2500 га -  малоповерхова забудова, за рахунок земель 
комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: 
вулиця Перша, 15, село Несваткове Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

4.8 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу 
безоплатно у власність Кононенку Анатолію Петровичу земельнуділянку (кадастровий 
номер 3520580500:51:000:0020), площею 0,2500 га, для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ -
02.01), в тому числі: площею 0,2500 га -  малоповерхова забудова, за рахунок 
земелькомунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця Пушкіна, 26, село Бовтишка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

4.9 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу 
безоплатно у власність Гірняк Юлії Анатоліївні земельну ділянку (кадастровий номер 
3520586000:51:000:0177), площею 0,2147 га, для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ -  02.01), в 
тому числі: площею 0,2147 га -  малоповерхова забудова, за рахунок земель комунальної
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власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця 
Шевченка, 40, село Родниківка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

4.10 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу 
безоплатно у власність Лушпай Любові Петрівні земельнуділянку (кадастровий номер 
3520587500:53:000:0137), площею 0,2500 га, для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ -  02.01), в 
тому числі: площею 0,2500 га -  малоповерхова забудова, за рахунок земелькомунальної 
власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: провулок 
Березяний, 95, село Нова Осота Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

4.11 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу 
безоплатно у власність Іващенко Олександрі Іванівні земельну ділянку (кадастровий 
номер 3520586000:51:000:0176), площею 0,2100 га, для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ -
0 2 .0 1 ), в тому числі: площею 0 ,2 1 0 0  га -  малоповерхова забудова, за рахунок 
земелькомунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця Антонова, 28, село Родниківка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

4.12 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земельної ділянки (кадастровий номер 3520555100:50:047:0005), площею 
0,7575 га, для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно- 
просвітницького обслуговування (код КВЦПЗ -  03.05, в тому числі: площею 0,7575 га -  
землі під соціально -  культурними об’єктами (код КВЗУ 008.03), за адресою: провулок 
Зелений, 8 , селище міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

4.13 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу 
безоплатно у спільну сумісну власність Гусєвій Світлані Станіславівні та Дубовику 
Віктору Никифоровичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520584700:51:000:0160), 
площею 0,2500 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), в тому числі: площею 0,2500 
га -  малоповерхова забудова, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у



власність або постійне користування за адресою: вулиця Вісімнадцята, 292, сел 
Несваткове Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградсько 
області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

4.14 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передач 
безоплатно у власність Чернявському Сергію Вікторовичу земельну ділянку (кадастрови 
номер 3520585000:51:000:0516), площею 0,2500 га, для будівництва і обслуговуванн 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦП
02.01), в тому числі: площею 0,2500 га -  малоповерхова забудова, за рахунок земел 
комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: 
вулиця Авдієвського, 40, село Підлісне Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції-

4.15 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу 
безоплатно у власність Цимбаленко Вікторії Віталіївні земельну ділянку (кадастровий 
номер 3520588500:51:000:0480), площею 0,2500 га, для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ
02.01), в тому числі: площею 0,2500 га -  малоповерхова забудова, за рахунок земель 
комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: 
вулиця Березовського, 42, село Цвітне Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

4.16 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу 
безоплатно у власність Пересуньку Володимиру Васильовичу земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520581700:53:000:0063), площею 0,2500 га, для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), в тому числі: площею 0,2500 га -  малоповерхова забудова, за 
рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Миру, 11, село Гайове Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

4.17 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу 
безоплатно у власність Максимченко Галині Миколаївні земельну ділянку (кадастровий 
номер 3520584500:51:028:0007), площею 0,2500 га, для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ
02.01), в тому числі: площею 0,2500 га -  малоповерхова забудова, за рахунок земель
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комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за 
адресою: вулиця Степова, 11, село Михайлівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

4.18 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу 
безоплатно у власність Раку Олексію Борисовичу земельну ділянку (кадастровий номер 
3520588600:51:000:0053), площею 0,2500 га, для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), в 
тому числі: площею 0,2500 га -  малоповерхова забудова, за рахунок земель комунальної 
власності не наданих у власність або постійне користування за адресою: вулиця 
Чигиринська, 32, село Ясинове Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

4.19 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу 
безоплатно у власність Соломонову Олегу Володимировичу земельну ділянку 
(кадастровий номер 3520584700:51:000:0172), площею 0,2500 га, для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка(код КВЦПЗ 02.01),в тому числі: площею 0,2500 га -  малоповерхова забудова, за 
рахунок земель комунальної власності не наданих у власність або постійне користування 
за адресою: вулиця Шоста, 117, село Несваткове Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
ГІропозиції-

4.20 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу 
безоплатно у власність Атаманчуку Володимиру Васильовичуземельнуділянку 
(кадастровий номер 3520555100:50:089:0030), площею 0,1500 га, для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) (код КВЦПЗ -  02.01), в тому числі: площею 0,1500 га -  малоповерхова забудова, 
за рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Перемоги, 9, селище міського типу Олександрівка 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4 
ІІроти- 
Утрималися- 
Рскомендації- 
I [ропозиції-

4.21 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу 
безоплатно у власність Стеблині Яні Володимирівні земельну ділянку (кадастровий номер 
3520588600:51:000:0055), площею 0,2500 га, для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ -  02.01), в 
тому числі: площею 0,2500 га -  малоповерхова забудова, за рахунок земелькомунальної
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власності, які не надані у власність або постійне кор^-ру^^ц^ ^  адресою* вулиця 
Першотравнева, 3, село .Ясинове Олександрівської селищної’ ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

4.22 Про затвердження технічної документації ^  землеустрою та передачу
безоплатно у власність Бондарю Андрію Дмитровичу ділянку (кадастровий
номер 3520580300.51.000.0260), площею 0,2500 га, для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (пріісаіш(шсі ділянка) (код КВЦПЗ
02.01), в тому числі, площею 0,2500 га — малоповерхову забудова,за рахунок земель 
комунальної власності не наданих у власність або пості^ц^ користування за адресою* 
вулиця Шевченка, 53, село Бірки Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

4.23 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу 
безоплатно у власність Дядюрі Григорію Степановичу Земельну ділянку (кадастровий 
номер 3520586500.51.000.0077), площею 0,2500 га, для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ —
02.01), в тому числі, площею 0,2500 га — малоповерхова забудова, за рахунок земель 
комунальної власності, які не надані у власність або постане користування за адресою: 
вулиця Тясминська, 11, село Соснівка Олександрівської Селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

4.24 Про затвердження технічної документації і3 землеустрою та передачу
безоплатно у власність Горбатенко Ганні Іванівні земельну ділянку (кадастровий номер 
3520588600:51:000:0040), площею 0,0814 га, для будівницХва { обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна Ділянка) (код КВЦПЗ -  02.01), в 
тому числі: площею 0,0814 га — малоповерхова забудова, За рахунок земель комунальної 
власності, які не надані у власність або постійне адресою: вулиця
Чигиринська, 12, село Ясинове Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

4.25 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу 
безоплатно у власність Диль Леоніду Васильовичу земед^цу ділянку (кадастровий номер
3520586500.51.000.0080), площею 0,2500 га, для будівницд-ц^ | обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна діЛяНка) (код КВЦПЗ -  02.01), в 
тому числі: площею 0,2500 га — малоповерхова забудову за рахунок земель комунальної
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власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця 
Павловського, 3, село Соснівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

4.26 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу 
безоплатно у власність Євтухову Олександру Васильовичу земельну ділянку (кадастровий 
номер 3520587500:51:000:0066), площею 0,2500га, для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка(код КВЦПЗ
02.01), в тому числі: площею 0,2500га -  малоповерхова забудова, за рахунок земель 
комунальної власності не наданих у власність або постійне користування за адресою: 
вулиця Центральна, 65, село Стара Осота Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

4.27 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу 
безоплатно у власність Дектярюк Яні Юріївні земельні ділянки для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗ -  01.01), загальною площею 4,8102 га, в 
тому числі: 2,0255 га -  рілля (кадастровий номер 3520588500:02:000:0614) та 2,7847 га -  
рілля (кадастровий номер 3520588500:02:000:0615) за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення не наданих у власність або постійне користування за 
межами села Ружичеве Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
К іровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

4.28 Про затвердження технічної документації із землеустрою та замінити 
сторону орендодавця у договорі оренди земельної ділянки 3520587000:51:000:0067 
площею 0,0827 га (КВЦПЗ 13.01. Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд 
телекомунікацій ) розташована за адресою: село Ставидла (біля Ставидлянської дільничої 
лікарні) Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області, укладеного між Ставидлянською сільською радою та ЗАТ «Київстар ДЖ.Ес.Ем.» 
№ 1 від 26.03.2007 р. з «Ставидлянська сільська рада» на «Олександрівська селищна рада 
Кропивницького району Кіровоградської області».
За-4 
ІІроти- 
Угрималися- 
Рекомендації-
I Іропозиції- 10%, 5233 грн. в рік.

4.29 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
»становлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Публічному 
акціонерному товариству «Укртелеком» для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд 
телекомунікацій за адресою: Кіровоградська область, Олександрівський район, смт. 
Олександрівка, вул. Незалежності України, 17». Передати в оренду терміном на 10 років
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земельну ділянку 3520555100:50:042:0001 площею 0,2774 гаАТ «Укртелеком» (ЗО/Я 
частки від загальної площі) та АТ «Укрпошта» (20/50 частки від загальної площі)з нм 
0,2774 га, у тому числі: 0,2774 га земель, які використовуються для технічні 
інфраструктури за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики 
оборони та іншого призначення (код КВЦПЗ 13.01.Для розміщення та експлуатаці 
об’єктів і споруд телекомунікацій) за адресою: вулиця Незалежності України, 17, селиці 
міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького районі 
Кіровоградської області. 1
За-4 І
Проти- І
Утрималися- І
Рекомендації- І
Пропозиції-10%, 47 846 грн. в рік. І

5 Про надання дозволу Шишці Олександру Андрійовичу на розроблення проекті 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння і випасанні 
худоби (код згідно КВЦПЗ 01.08) орієнтовною площею 0,1900 га, за рахунок земелі 
сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне користуванні 
за адресою: провулок Мостовий, село Нова Осота Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області. 1
За-4
Проти- І
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

5.1 Про надання до зволу Шишці Ользі Анатоліївні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння і випасання 
худоби (код згідно КВЦПЗ 01.08) орієнтовною площею 0,1300 га, за рахунок земель] 
комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: 
село Нова Осота Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

5.2 Про надання дозволу Шишці Олександру Олександровичу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння і 
випасання худоби (код згідно КВЦПЗ 01.08) орієнтовною площею 0,1500 га, за рахунок 
земель комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за 
адресою: село Нова Осота Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

5.3 Про надання дозволу дозвіл Чулей Олені Іванівніна розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння і випасання 
худоби (код згідно КВЦПЗ 01.08) орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 - га 
пасовища (код угідь згідно з КВЗУ 002.02 Підгрупа включає сільськогосподарські угіддя, 
які систематично використовуються для, випасання худоби, здійснення заходів щодо 
охорони родючості ґрунтів та заборони інтенсивної сільськогосподарської діяльності при
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оОробітку сільськогосподарських угідь пасовища, зокрема, заборона їх 
(нпоріониння), за рахунок земельної ділянки кадастровий номер 3520581700:02:000:0673, 
їй рпхупок земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не 
ийдииі у власність або постійне користування за межами села Гайове Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
Іи-4 
ІІроти- 
V ірималися- 
ІЧ'Комепдації- 
I Іроиочиції-

5.4 Про надання до зволу Поповіцькому Валерію Леонідовичу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння і 
ниншнптя худоби (код згідно КВЦПЗ 01.08) орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок 
іемсль сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Шевченка, село Стримівка Олександрівської селищної 
риди Кропивницького району Кіровоградської області.
Чи-4 
ІІроти- 
У ірималися- 
І'скомсндації- 
I Іроііошції-

6  Про надання дозволу Державному підприємству «Олександрівське лісове 
господарство» на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
постійне користування із зміною цільового призначення загальною площею 20,2437 га, в 
тому числі: 20,2437 га пасовищ (кадастровий номер 3520587500:02:000:9029) для ведення 
лісового господарства і пов'язаних з ним послуг (код КВЦПЗ 09.01), за межами села Нова 
( )сота Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 
Ча-4
ІІроїи- 
Утрималися- 
1‘екомендації- 
I Іропозиції-

7 Про надання дозволу Гончару Владиславу Вікторовичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,4000 га, за 
рахунок земель комунальної власності, які не надана у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Іванова, 53, село Бірки Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4 
І Іроти- 
Угрималися- 
І’екомендації-

Пропозиції-
7.1 Про надання до зволу Гречці Володимиру Андрійовичу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 
0,7000 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надана у власність або постійне 
користування за адресою: село Бірки Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
Ча-4 
ІІроти- 
Утрималися-



Рекомендації- І
Пропозиції- ,

7.2 Про надання дозволу Зіменку Валентину Миколайовичу на розроблені
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведені 
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площе
2 ,0 0 0 0  га, за рахунок земель комунальної власності, які не надана у власність або постійі 
користування за адресою: село Стави дла Олександрівської селищної pa^
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

7.3 Про надання дозволу Коваленку Миколі Борисовичу на розроблені) 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведеш 
особистого селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площе] 
0,6500 га, в тому числі: 0,6500 га -  рілля (код угідь згідно з КВЗУ 001.01), за рахуно 
земельної ділянки, яка не надана у власність або постійне користування за адресон 
вулиця Центральна, 22, село Бандурове Олександрівської селищної ради Кропивницьког 
району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

7.4 Про надання до зволу Кузик Галині Григорівні на розроблення проекі 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистої 
селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,5000 га, 
тому числі: 0,5000 га -  рілля (код угідь згідно з КВЗУ 001.01), за рахунок земельш 
ділянки, яка не надана у власність або постійне користування за адресою: вулии 
Центральна, 47, село Поселянівка Олександрівської селищної ради Кропивницьког 
району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

7.5 Про надання дозволу Мовчану Григорію Васильовичу на розроблені) 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для вед єни 
особистого селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площеі 
0,4000 га, в тому числі: 0,4000 га рілля (код угідь згідно з КВЗУ 001.01) (наявні обмежені) 
щодо використання земельної ділянки -  код 05 водоохоронне обмеження, код 05.0 
водоохоронна зона), за рахунок земельної ділянки, яка не надана у власність або постійн 
користування за адресою: вулиця Перемоги, село Нижчі Верещаки Олександрівськс 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

7.6 Про надання дозволу Красюк Лідії Миколаївні на розроблення проекі 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особисто^
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селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,4200 
пі. в тому числі: 0,4200 га рілля (код угідь згідно з КВЗУ 001.01), за рахунок земельної 
ділянки, яка не надана у власність або постійне користування за адресою: вулиця 
І Іоиоселівська, село Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-4 
ІІроти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
I Іропозиції-

7.7 Про надання до зволу Бараник Тетяні Вікторівні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,2500 га, в 
тому числі: 0,2500 рілля (код угідь згідно з КВЗУ 001.01), за рахунок земельної ділянки, 
яка не надана у власність або постійне користування за адресою: вулиця Партизанська, 92, 
селище міського типу Єлизаветградка Олександрівської селищної ряди Кропивницького 
району Кіровоградської області.
За-4 
І Іроти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
1 Іропозиції-

7.8 Про надання дозволу Мустафаєвій Ользі Василівні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,900 га, в 
тому числі: 1,900 га рілля (код угідь згідно з КВЗУ 001.01), за рахунок земельної ділянки, 
яка не надана у власність або постійне користування за адресою: вулиця Степова, 21, село 
Кримки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

7.9 Про надання дозволу Кузьменку Михайлу Марковичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства орієнтовною площею 2 ,0 0 0 0  га, в тому числі: 2 ,0 0 0 0  га 
пасовища (код угідь згідно з КВЗУ 002.02 Підгрупа включає сільськогосподарські угіддя, 
які систематично використовуються для випасання худоби, здійснення заходів щодо 
охорони родючості ґрунтів та заборони інтенсивної сільськогосподарської діяльності при 
обробітку сільськогосподарських угідь пасовища, зокрема, заборона їх розорювання), за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або 
постійне користування за межами села МиколаївкаОлександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

7.10 Про надання до зволу Мошуренко Ганні Василівні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,2500 га, в



тому числі: 0,2500 га -  рілля (код угідь згідно з КВЗУ 001.01), за рахунок зем 
комунальної власності, які не надана у власність або постійне користування за адрес 
вулиця Гагаріна, 15, село Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницьк 
району Кіровоградської області.
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції-

7.11 Про надання дозволу Ахмед овій Інтизар Курбат -  кизи на розроблення проек 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особисто 
селянського господарства орієнтовною площею 2 ,0 0 0 0  га, в тому числі: 2 ,0 0 0 0  
пасовища (код угідь згідно з КВЗУ 002.02 Підгрупа включає сільськогосподарські угід 
які систематично використовуються для випасання худоби, здійснення заходів що 
охорони родючості ґрунтів та заборони інтенсивної сільськогосподарської діяльності п 
обробітку сільськогосподарських угідь пасовища, зокрема, заборона їх розорювання), 
рахунок земель сільськогосподарського призначення, які не надані у власність а 
постійне користування за межами села МиколаївкаОлександрівської селищної рад 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції-

7.12 Про надання дозволу Ахмедову Наджабу Гагамкиши -  огли на розробленні 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства орієнтовною площею 2 ,0 0 0 0  га, в тому числі: 2 ,0 0 0 0  
га пасовища (код угідь згідно з КВЗУ 002.02 Підгрупа включає сільськогосподарські 
угіддя, які систематично використовуються для випасання худоби, здійснення заходів 
щодо охорони родючості ґрунтів та заборони інтенсивної сільськогосподарської 
діяльності при обробітку сільськогосподарських угідь пасовища, зокрема, заборона їх 
розорювання),за рахунок земель сільськогосподарського призначення, які не надані у 
власність або постійне користування за межами села МиколаївкаОлександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

7.13 Про надання до зволу Зайцевій Тетяні Михайлівні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в 
тому числі: рілля (код угідь згідно з КВЗУ 001.01), за рахунок земель комунальної 
власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Тясминська, село Нижчі Верещаки Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

7.14 Про надання дозволу Ковальчуку Олександру Анатолійовичу на
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/УШ поданій особистого селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), 
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Ій-4 
ІІроіи- 
У іримилися- 
І’окомаїдації- 
I Іропочиції-

7.15 Про надання дозволу Сидоренку 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
поданім особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною 
площею 2 ,0 0 0 0  га, в тому числі: землі під сільськогосподарськими та ін ти м и 
господарськими будівлями і дворами (код угідь згідно з КВЗУ 013.00), за рахунок земель 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або 
постійне користування за адресою: село Омельгород Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
Чи-4 
І Іроти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
I Іропозиції-

7.16 Про надання до зволу Сіденку Івану Івановичуна розроблення проекту 
чемлеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства орієнтовною площею 2 ,0 0 0 0  га, в тому числі: 2 ,0 0 0 0  га землі під 
сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами (код угідь згідно
ч КВЗУ 013.00),за рахунок земель сільськогосподарського призначення, які не надані у 
класність або постійне користування за межами села Красносілля Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4 
І Іроти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
I Іропозиції-

7.17 Про надання дозволу учаснику АТО Чорноморцю Василю Григоровичуна 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 2 ,0 0 0 0  га, в тому 
числі: 2 ,0 0 0 0  га землі під сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і 
дворами (код угідь згідно з КВЗУ 013.00),за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення, які не надані у власність або постійне користування за межами села 
Красносілля Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

7.18 Про надання дозволу Шольці Миколі Миколайовичу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею



2.0000 га, в тому числі: рілля (код угідь згідно з КВЗУ 001.01), за рахунок зем 
комунальної власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність 
постійне користування за адресою: село Омельгород Олександрівської селищної р 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції-

7.19 Про надання до зволу Чорноморець Наталії Іванівніна розроблення прое 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особисто 
селянського господарства орієнтовною площею 2 ,0 0 0 0  га, в тому числі: 2 ,0 0 0 0  га землі п 
сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами (код угідь згід
з КВЗУ 013.00),за рахунок земель сільськогосподарського призначення, які не надані 
власність або постійне користування за межами села Красносілля Олександрівськ 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

7.20 Про надання дозволу Голинському Анатолію Миколайовичу на розробленн 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для веденн 
особистого селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площе
1.0000 га, в тому числі: 1,0000 га пасовища (код угідь згідно з КВЗУ 002.02 Підгруп 
включає сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для випасанн 
худоби, здійснення заходів щодо охорони родючості ґрунтів та заборони інтенсивно 
сільськогосподарської діяльності при обробітку сільськогосподарських угідь пасовищ" 
зокрема, заборона їх розорювання), за рахунок земель сільськогосподарськог 
призначення, які не надані у власність або постійне користування за межами сел 
Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції-

7.21 Про надання до зволу Кулак Наталії Василівні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,3000 га, в 
тому числі: 0,3000 га - рілля (код угідь згідно з КВЗУ 001.01), за рахунок земель 
комунальної власності, які не надана у власність або постійне користування за адресою: 
вулиця Перемоги, село Нижчі Верещаки Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

7.22 Про надання дозволу Телевному Юрію Васильовичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в



іому числі: 2,0000 га - пасовища (код угідь згідно з КВЗУ 002.02 Підгрупа включає 
сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для випасання худоби, 
ідіМепення заходів щодо охорони родючості ґрунтів та заборони інтенсивної 
сільськогосподарської діяльності при обробітку сільськогосподарських угідь пасовища, 
(окрема, заборона їх розорювання) за рахунок земель комунальної власності, які не надана 
у пласкість або постійне користування за межами села Голикове Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
Чи-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомсндації- 
I Іропозиції-

7.23 Про надання дозволу Слободяну Юрію Савовичу на розроблення проекту
іемлеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в 
німу числі: пасовища (код угідь згідно з КВЗУ 002.02 Підгрупа включає
сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для випасання худоби, 
ід і Мене і шя заходів щодо охорони родючості ґрунтів та заборони інтенсивної 
сільськогосподарської діяльності при обробітку сільськогосподарських угідь пасовища, 
•окрема, заборона їх розорювання) та землі під сільськогосподарськими та іншими 
господарськими будівлями і дворами (код КВЗУ 013.00) за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне користування 
кі межами села Букварка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіроиоградської області.
Чп-4 
І Іроти- 
Уірнмалися- 
Рекомендації- 
I Іромочиції-

7.24 Про надання до зволу Штефану Ігорю Васильовичу на розроблення проекту 
іемлеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,4639, в тому 
числі: 0,4639 га - рілля (код утідь згідно з КВЗУ 001.01) га, за рахунок земельної ділянки 
кпдаетровий номер 3520586500:51:000:0073, яка не надана у власність або постійне 
користування за адресою: вулиця Садова, 72, село Соснівка Олександрівської селищної 
рпди Кропивницького району Кіровоградської області.
Чп-4 
ІІроти- 
Утримолися- 
Рекомендації-
I Іропозиції-

7.25 Про надання дозволу Бедзаю Віталію В’ячеславовичу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 
1,1707 га, в тому числі: пасовища (код угідь згідно з КВЗУ 002.02 Підгрупа включає 
сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для випасання худоби, 
ідійснеіпія заходів щодо охорони родючості ґрунтів та заборони інтенсивної 
сільськогосподарської діяльності при обробітку сільськогосподарських угідь пасовища, 
іокрсма, заборона їх розорювання) за рахунок земельної ділянки кадастровий номер 
,1320587500:02:000:1394, яка не надана у власність або постійне користування за межами 
Сіл и  і Іова Осота Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіроиоградської області.



За-
Проти- 
Утрималися-4 
Рекомендації-
Пропозиції- Виступив староста Махно С.А. з пропозицією, про те , що дану діля 
надати жителю с. Нова Осота.

7.26 Про надання дозволу Кривошеї Олександру Ігоровичу на розробле 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для веде 
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площ
2 ,0 0 0 0  га, за рахунок земель комунальної власності, які не надана у власність або пості 
користування за межами села Івангород Олександрівської селищної ради Кропивницьк 
району Кіровоградської області.
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції-

7.27 Про надання до зволу Міненку Володимиру Володимировичу 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовно 
площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 га - рілля (код угідь згідно з КВЗУ 001.01), 
рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність або постій 
користування за адресою: вулиця Лісова, село Бурякове Олександрівської селищної рад 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

7.28 Про надання дозволу Міненко Антоніні Василівні на розроблення проект; 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистог; 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в 
тому числі: 2,0000 га - рілля (код угідь згідно з КВЗУ 001.01), за рахунок земель 
комунальної власності, які не надана у власність або постійне користування за адресою: 
вулиця Лісова, село Бурякове Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

7.29 Про надання дозволу Гретченко Людмилі Григорівни на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 
0,5500 га, в тому числі: 0,5500 га -  рілля (код угідь згідно з КВЗУ 001.01), за рахунок 
земельної ділянки, яка не надана у власність або постійне користування за адресою: 
вулиця Гагаріна, село Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-



ІІрОНО'ІИЦІЇ-
7.30 Про надання до зволу Голинській Ользі Степанівні на розроблення проекту 

'«смлеуетрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
Селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,5500 га, в 
тому числі: 0,5500 га -  рілля (код угідь згідно з КВЗУ 001.01), за рахунок земельної 
ділянки, яка не надана у власність або постійне користування за адресою: вулиця Гагаріна, 
село Розумівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.
Чм-4 
І Іроти- 
Утрималися- 
Рекомендації-
I Іронозиції-

7.31 Про надання дозволу Рябку Віктору Івановичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,1000 га, з
II их: рілля (код угідь згідно з КВЗУ 001.01) та землі під сільськогосподарськими та 
іншими господарськими будівлями і дворами (код угідь згідно з КВЗУ 013.00) за рахунок 
земельної ділянки, яка не надана у власність або постійне користування за адресою: 
мулиця Садова, село Соснівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
Зи-4 
І Іроти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
I Іропозиції-

7.32 Про надання дозволу Дядюрі Григорію Степановичу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 
0,3600 га, в тому числі: 0,3600 га - рілля (код угідь згідно з КВЗУ 001.01) за рахунок 
земельної ділянки, яка не надана у власність або постійне користування за адресою: 
нулиця Тясминська, 11, село Соснівка Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.

За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-
7.33 Про надання до зволу Волосяну Василю Григоровичу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 
0,6300 га, в тому числі: 0,6300 га - рілля (код угідь згідно з КВЗУ 001.01) за рахунок 
земельної ділянки, яка не надана у власність або постійне користування за адресою: 
вулиця Лісова, село Соснівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

7.34 Про надання дозволу Цупренку Вадиму Володимировичу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення



особистого селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовн 
площею 0,7000 га, в тому числі: 0,7000 га - рілля (код угідь згідно з КВЗУ 001.01) 
рахунок земельної ділянки, яка не надана у власність або постійне користування 
адресою: вулиця Лісова, 9, село Кримки Олександрівської селищної р
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-
Проти-
Утрималися-4 
Рекомендації-
Пропозиції - Зем. комісія пропонувала заявникам надати ділянку пропорційно на що і 
всі громадяни погодились або внести до переліку на торги 7,35 по 7,40.

7.35 Про надання дозволу Іванюрі Наталії Володимирівні на розроблені 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведені 
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площо
2.0000 га, в тому числі: 2,0000 га - рілля (код угідь згідно з КВЗУ 001.01) за рахуш 
земельної ділянки кадастровий номер 3520586500:02:000:0478, яка не надана у власніе 
або постійне користування за межами села Соснівка Олександрівської селищної ра; 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

7.36 Про надання до зволу Іванюрі Вадиму Станіславовичу на розробленн 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для веденн 
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площе
2.0000 га, в тому числі: 2,0000 га - рілля (код угідь згідно з КВЗУ 001.01) за рахуно 
земельної ділянки кадастровий номер 3520586500:02:000:0478, яка не надана у власніст 
або постійне користування за межами села Соснівка Олександрівської селищної рад 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

7.37 Про надання дозволу Волосян Вірі Гаврилівні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,3000 га, в 
тому числі: 0,3000 га - рілля (код угідь згідно з КВЗУ 001.01) за рахунок земельної ділянки 
кадастровий номер 3520586500:02:000:0478, яка не надана у власність або постійне 
користування за межами села Соснівка Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

7.38 Про надання дозволу Гладуну Петру Семеновичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,3200 га, в 
тому числі: 0,3200 га - рілля (код угідь згідно з КВЗУ 001.01) за рахунок земельної ділянки 
кадастровий номер 3520586500:02:000:0478, яка не надана у власність або постійне
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МЦМічушніня за межами села Соснівка Олександрівської селищної ради 
"(ИИІИНМИцької о району Кіровоградської області.

ІІ|ЦНИ
У ^ И М йлнся-
ИіИіімеїідпції-
М рннииц ії-

7,М Про надання до зволу Коваль Юлії Михайлівні на розроблення проекту 
1#М«#устрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
НМІИМСЬКого господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,8500 га, в 
Німу числі: 0,8500 га - рілля (код угідь згідно з КВЗУ 001.01) за рахунок земельної ділянки 
МІШМСіроииИ номер 3520586500:02:000:0478, яка не надана у власність або постійне 
КНріН' іуишіня за межами села Соснівка Олександрівської селищної ради Кропивницького 
рййону Кіровоградської області.

ІІроіи
Уіриміїлися-
Имомсидиції-
Проиоіиції-

7.40 Про надання дозволу Рябку Івану Григоровичу на розроблення проекту 
ііМлеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
ВіЛИіісі.кого господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,0000 га, в 
Німу числі: 1,0000 га - рілля (код угідь згідно з КВЗУ 001.01) за рахунок земельної ділянки 
ЙйДистровий номер 3520586500:02:000:0478, яка не надана у власність або постійне 
Нирне тупання за межами села Соснівка Олександрівської селищної ради Кропивницького 
рийону Кіровоградської області.
Ї іИ  
ІІроіи- 
У ірималися- 
И#Комендації- 
ІІроиошції-

7,40/12.2 Дробіту Юрію Павловичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
йіднедспня земельної ділянки в оренду для городництва (код згідно КВЦПЗ 01.07) 
Иріпі говною площею орієнтовною площею 1 ,0 0 0 0  га, в тому числі: 1 ,0 0 0 0  га - рілля (код 
угідь згідно з КВЗУ 001.01) за рахунок земельної ділянки кадастровий номер 
1,420586500:02:000:0478, яка не надана у власність або постійне користування за межами 
УРНИ С’оснівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
ОАЛЙСТІ.
1*1-4
ІІроти-
Уірималися-
ІЧ'Комендації-
Нронозиції-

7.41 Про надання дозволу Делюрману Миколі Олександровичу на розроблення 
Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею
1,5000 га, в тому числі: 1,5000 га - рілля (код угідь згідно з КВЗУ 001.01) за рахунок 
іемельної ділянки, яка не надана у власність або постійне користування за адресою: село 
ІНШІ город Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.
'Ій-4 
I Іро ги-



Утрималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції-

7.42 Про надання до зволу Колісник Ганні Йосипівні, на розроблення прое 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особисто 
селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 г 
тому числі: 2,0000 га сіножаті (код угідь згідно з Класифікацією видів земельних уг
0 0 2 .0 1  підгрупа включає сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуют 
для сінокосіння, здійснення заходів щодо охорони родючості ґрунтів та заборо 
інтенсивної сільськогосподарської діяльності при обробітку сільськогосподарських угі 
сіножатей, зокрема, неможливості їх розорювання) (наявні обмеження щодо використан 
земельної ділянки -  код 05 водоохоронне обмеження, код 05.01 водоохоронна зона) 
рахунок земельної ділянки, яка не надана у власність або постійне користування 
адресою: село Нижчі Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького райо 
Кіровоградської області.
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції-

7.43 Про надання дозволу Тагієвій Тетяні Теймурівні на розроблення проек 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистог 
селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, 
них: землі під сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворам 
(код угідь згідно з КВЗУ 013.00) за рахунок земельної ділянки, яка не надана у власніст 
або постійне користування за межами села Нижчі Верещаки Олександрівської селищно 
ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

7.44 Про надання дозволу Рябко Ользі Василівні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,2500 га, в 
тому числі: 0,2500 га - рілля (код угідь згідно з КВЗУ 001.01) за рахунок земельної 
ділянки, яка не надана у власність або постійне користування за адресою: вулиця Садова, 
село Соснівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

7.45 Про надання до зволу Майданнику Василю Івановичу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 
0,4000 га, в тому числі: 0,4000 га - рілля (код угідь згідно з КВЗУ 001.01) (наявні 
обмеження щодо використання земельної ділянки -  код 05 водоохоронне обмеження, код
05.01 водоохоронна зона) за рахунок земельної ділянки, яка не надана у власність або 
постійне користування за адресою: вулиця Миру, село Соснівка Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.



1й-4
Нроти-
Утрималися-
Рекомендащї-
ІІропозиції-

7.46 Про надання дозволу Бабичу Віталію Петровичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,6000 га, в 
німу числі: 0,6000 га - рілля (код угідь згідно з КВЗУ 001.01) за рахунок земельної 
ділянки, яка не надана у власність або постійне користування за адресою: вулиця 
Тясминська, село Соснівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
Чи-4 
І Іроги- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
I Іропозиції-

7.47 Про надання дозволу Бабич Тетяні Василівні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,6000 га, в 
тому числі: 0,6000 га - рілля (код угідь згідно з КВЗУ 001.01) за рахунок земельної 
ділянки, яка не надана у власність або постійне користування за адресою: вулиця 
Тясминська, село Соснівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
К і ро воградської області.
Чи-4 
І Іроги- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
I Іропозиції-

7.48 Про надання до зволу Орлик Аліні Дмитрівні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в 
тому числі: 2,0000 га - рілля (код угідь згідно з КВЗУ 001.01), за рахунок земель 
комунальної власності, які не надана у власність або постійне користування за адресою: 
мулиця Тясминська, село Соснівка Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
Чи-4 
ІІроти- 
У грималися- 
Рскомендації- 
I Іропозиції-

7.49 Про надання дозволу Дикій Тетяні Миколаївні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в 
тому числі: 2,0000 га - рілля (код угідь згідно з КВЗУ 001.01), за рахунок земель 
комунальної власності, які не надана у власність або постійне користування за адресою: 
мулиця Партизанська, село Красносілля Олександрівської селищної ради Кропивницького 
рийону Кіровоградської області.
Ча-4 
І Іроти- 
У грималися- 
Рекомендації-

*•* ' 49 ” -



Пропозиції-
7.50 Про надання дозволу Мироненку Руслану Валерійовичу на розробле 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для веде 
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площ
2.0000 га, в тому числі: 2,0000 га - рілля (код угідь згідно з КВЗУ 001.01), за рахун 
земель комунальної власності, які не надана у власність або постійне користування 
адресою: вулиця Партизанська, село Красносілля Олександрівської селищної р ' 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції-

7.51 Про надання до зволу Мироненку Валерію Матвійовичу на розроблен 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для веден 
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площе
2.0000 га, в тому числі: 2,0000 га - рілля (код угідь згідно з КВЗУ 001.01), за рахуно 
земель комунальної власності, які не надана у власність або постійне користування 
адресою: вулиця Гоголя, 10, село Красносілля Олександрівської селищної рг 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4 
ЇЇроти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції-

7.52 Про надання дозволу Цишевській Оксані Миколаївніна розроблення проект) 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства орієнтовною площею 2 ,0 0 0 0  га, в тому числі: 2 ,0 0 0 0  га • 
рілля(код угідь згідно з КВЗУ 001.01),за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення, які не надані у власність або постійне користування за межами села 
КрасносілляОлександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.
За-
Проти-
Утрималися-4
Рекомендації-
Пропозиції- Виступила староста Будун С.М. з пропозицією надати дану ділянку жительці 
села Красносілля Свириденко Олені Петрівні.

7.53 Про надання дозволу Свириденко Олені Петрівніна розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства орієнтовною площею 2 ,0 0 0 0  га, в тому числі: 2 ,0 0 0 0  га - 
ршля(код угідь згідно з КВЗУ 001.01),за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення, які не надані у власність або постійне користування за межами села 
КрасносілляОлександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

7.54 Про надання до зволу Зайцеву Василю Івановичуна розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого



^  іюлміісі кого господарства орієнтовною площею 1 ,0 0 0 0  та, за рахунок земель 
і := Сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне користування 

)й адресою: село Нижчі Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького 
рийому Кіровоградської області.

*  1и-4
І Іроти- 
Утрималися- 
І'екомендації- 
I Іропозиції-

7.55 Про надання дозволу Бакунцю Миколі Петровичу на розроблення проекту 
ісмлеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в 
тому числі: 2,0000 га - пасовища (код угідь згідно з КВЗУ 002.02 Підгрупа включає 
сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для, випасання худоби, 
чдійснення заходів щодо охорони родючості ґрунтів та заборони інтенсивної 
сільськогосподарської діяльності при обробітку сільськогосподарських угідь пасовища, 
•окрема, заборона їх розорювання) за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення, які не надані у власність або постійне користування за межами села Пттітттки 
( )лександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
**и-
IІроти-
Утрималися-4 
І’окомендації- 
1 Іропозиції-

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

7.57 Про надання до зволу Подфігурному Денису Дмитровичуна розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства орієнтовною площею 1,6000 га, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне користування 
за адресою: село Нижчі Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
Пропозиції-

7.58 Про надання дозволу Артеменку Вадиму Олександровичуна розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення
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особистого селянського господарства орієнтовною площею 1 ,0 0 0 0  га, в том* 
числі: 1,0000 га пасовища (код угідь згідно з КВЗУ 002.02 Підгрупа включа 
сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для випасання худоби 
здійснення заходів щодо охорони родючості ґрунтів та заборони інтенсивно 
сільськогосподарської діяльності при обробітку сільськогосподарських угідь пасовища 
зокрема, заборона їх розорювання),за рахунок земель сільськогосподарсько^ 
призначення, які не надані у власність або постійне користування за адресою: сел< 
ІвангородОлександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградсько 
області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

7.59 Про надання дозволу Чорногорцю Василю Івановичуна розроблення проект; 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистоп 
селянського господарства орієнтовною площею 0,5000 га, в тому числі: 0,5000 га -  ріллі 
(код згідно КВЗУ 001.01)за рахунок земель сільськогосподарського призначення, які ні 
надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Перемоги, 17, сел( 
Нижчі Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького район} 
Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

7.60 Про надання до зволу Козупляці Катерині Олексіївніна розроблення проект} 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства орієнтовною площею 1 ,0 0 0 0  га, в тому числі: 1 ,0 0 0 0  га 
пасовища (код угідь згідно з КВЗУ 002.02 Підгрупа включає сільськогосподарські угіддя, 
які систематично використовуються для випасання худоби, здійснення заходів щодо 
охорони родючості ґрунтів та заборони інтенсивної сільськогосподарської діяльності при 
обробітку сільськогосподарських угідь пасовища, зокрема, заборона їх розорювання),за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або 
постійне користування за адресою: село ІвангородОлександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

7.61 Про надання дозволу Артеменку Олександру Григоровичуна розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства орієнтовною площею 1 ,0 0 0 0  га, в тому числі: 1 ,0 0 0 0  
га пасовища (код угідь згідно з КВЗУ 002.02 Підгрупа включає сільськогосподарські 
угіддя, які систематично використовуються для випасання худоби, здійснення заходів 
щодо охорони родючості ґрунтів та заборони інтенсивної сільськогосподарської 
діяльності при обробітку сільськогосподарських угідь пасовища, зокрема, заборона їх 
розорювання),за рахунок земель сільськогосподарського призначення, які не надані у 
власність або постійне користування за адресою: село ІвангородОлександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
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1 Іроти- 
Утрималися- 
Рекомендації- 
I Іропозиції-

7.62 Про надання до зволу Коломійцю Роману Сергійовичуна розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства орієнтовною площею 1,6000 га, в тому числі: 1,6000 ги 
пасовища (код угідь згідно з КВЗУ 002.02 Підгрупа включає сільськогосподарські угіддя, 
які систематично використовуються для випасання худоби, здійснення заходів щодо 
охорони родючості ґрунтів та заборони інтенсивної сільськогосподарської діяльності при 
обробітку сільськогосподарських угідь пасовища, зокрема, заборона їх розорювання ),за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або 
постійне користування за адресою: село ІвангородОлександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-
IІроти-
Утрималися-4
Рекомендації-
I Іропозиції-Земельна комісія внесла пропозицію щодо надання земельної ділянки 
учаснику АТО Коломійцю Роману Сергійовичу.

7.63 Про надання дозволу Кононенку Андрію Анатолійовичу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 
0,8000 га, в тому числі: 0,8000 га - пасовища (код угідь згідно з КВЗУ 002.02 Підгрупа 
включає сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для, випасання 
худоби, здійснення заходів щодо охорони родючості ґрунтів та заборони інтенсивної 
сільськогосподарської діяльності при обробітку сільськогосподарських угідь пасовища, 
зокрема, заборона їх розорювання), за рахунок земель комунальної власності, які не 
надана у власність або постійне користування за межами села Миколаївка 
( )лександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4 
ІІроти- 
Угрималися- 
Рекомендації- 
I Іропозиції-

7.64 Про надання дозволу Калініченку Тарасу Петровичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в 
тому числі: 2,0000 га - пасовища (код угідь згідно з КВЗУ 002.02 Підгрупа включає 
сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для, випасання худоби, 
здійснення заходів щодо охорони родючості ґрунтів та заборони інтенсивної 
сільськогосподарської діяльності при обробітку сільськогосподарських угідь пасовища, 
зокрема, заборона їх розорювання), за рахунок земельної ділянки сільськогосподарського 
призначення з кадастровим номером 3520586000:02:000:9045, яка не надана у власність 
ибо постійне Користування за межами села Мар’янівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
Ча-
IІроти- 
Утрималися-4 
Рекомендації- 
I Іропозиції-



7.65 Про надання дозволу Баклану Олександру Олександровичу 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність д 
ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовно 
площею 1,3000 га, в тому числі: 1,3000 га - рілля (код угідь згідно з КВЗУ 001.01), 
рахунок земель комунальної власності, які не надана у власність або постійн 
користування за адресою: вулиця Польова, село Івангород Олександрівської селищн 
ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

7.66 Про надання дозволу Лозовому Віталію Івановичу на розроблення проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистог 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, 
тому числі: 2,0000 га - рілля (код угідь згідно з КВЗУ 001.01), за рахунок земел 
комунальної власності, які не надана у власність або постійне користування за адресою: 
вулиця Польова, село Івангород Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

7.67 Про надання дозволу Кулиничу Юрію Юрійовичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в 
тому числі: 2 ,0 0 0 0  га землі під сільськогосподарськими та іншими господарськими 
будівлями і дворами (код угідь згідно з КВЗУ 013.00), за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, які не надана у власність або постійне користування 
за адресою: село Польове Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

7.68 Про надання дозволу Тішиній Світлані Сергіївні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,7000 га, в 
тому числі: 1,7000 га землі під сільськогосподарськими та іншими господарськими 
будівлями і дворами (код угідь згідно з КВЗУ 013.00), за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, які не надана у власність або постійне користування 
за адресою: село Гайове Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

7.69 Про надання дозволу Кузьменку Миколі Михайловичу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення
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особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 
1.5959 га, в тому числі: 1.5959 га - пасовища (код угідь згідно з КВЗУ 002.02 Підгрупа 
ііключає сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для, випасання 
худоби, здійснення заходів щодо охорони родючості ґрунтів та заборони інтенсивної 
сільськогосподарської діяльності при обробітку сільськогосподарських угідь пасовища, 
»окрема, заборона їх розорювання), за рахунок земельної ділянки сільськогосподарського 
призначення з кадастровим номером 3520585500:02:000:9064, яка не надана у власність 
цбо постійне користування за межами села Розумівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-
1 Іроти-
Утрималися-4
Рекомендації-
Пропозиції-

7.70 Барабулі Катерині Іванівні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі:
2,0000 га - рілля (код угідь згідно з КВЗУ 001.01), за рахунок земель комунальної 
власності сільськогосподарського призначення, які не надані у власність або постійне 
користування за адресою: село Розумівка Олександрівської селищної ради
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

8 Про надання дозволу Капелюшній Тетяні Федорівні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального 
садівництва (код згідно з КВЦПЗ 01.05), орієнтовною площею 0,1200 га, в тому числі: 
0,1200 га - пасовища (код угідь згідно з КВЗУ 002.02 Підгрупа включає 
сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для випасання худоби, 
здійснення заходів щодо охорони родючості ґрунтів та заборони інтенсивної 
сільськогосподарської діяльності при обробітку сільськогосподарських угідь пасовищ, 
зокрема, неможливості їх розорювання) (наявні обмеження щодо використання земельної 
ділянки -  код 05 водоохоронне обмеження, код 05.01 водоохоронна зона), за рахунок 
земельної ділянки, яка не надана у власність або постійне користування за адресою: село 
Триліси Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

8.1 Про надання до зволу Мартиновій Ользі Миколаївні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального 
садівництва (код згідно з КВЦПЗ 01.05), орієнтовною площею 0,1200 га, в тому числі: 
0,1200 га - рілля (код угідь згідно з КВЗУ 001.01), за рахунок земельної ділянки, яка не 
надана у власність або постійне користування за адресою: вулиця Шевченка, 4, село 
Ясинове Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.
За-4
Проти-



Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

8.2 Про надання дозволу Александровій Наталії Анатоліївні на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального 
садівництва (код згідно з КВЦПЗ 01.05), орієнтовною площею 0,1200 га, в тому числі: 
0,1200 га - рілля (код угідь згідно з КВЗУ 001.01), за рахунок земельної ділянки, яка не 
надана у власність або постійне користування за адресою: вулиця Молодіжна, село 
Родниківка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

8.3 Про надання дозволу Ковальчуку Олександру Анатолійовичу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
індивідуального садівництва (код згідно з КВЦПЗ 01.05), орієнтовною площею 0,1200 га, 
в тому числі: 0,1200 га - рілля (код угідь згідно з КВЗУ 001.01), за рахунок земельної 
ділянки, яка не надана у власність або постійне користування за адресою: вулиця 
Молодіжна, 1, село Родниківка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

9 Про надання до зволу Шишці Любові Петрівніна розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0 ,2 0 0 0  га у 
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ -  02.01) за рахунок земель житлової та 
громадської забудови, не наданих у власність або постійне користування за адресою: 
вулиця Шевченка, 67, село Нова Осота Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

10 Про надання дозволу Голинському Івану Володимировичу, на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок орієнтовною площею 0,6200 га у власність, а 
саме:

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ -  02.01) орієнтовною площею 0,2500 га, за рахунок 
земель житлової та громадської забудови комунальної власності за адресою: вулиця 
Шевченка, 16, село КримкиОлександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області;

для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03) орієнтовною 
площею 0,3700 га, за рахунок земель сільськогосподарськог призначення комунальної 
власності за адресою: вулиця Шевченка, 16, село Кримки Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
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Рекомепдації- 
П ропош ції

10.1 Про надання дозволу Виннику Леоніду Васильовичу,на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок орієнтовною площею 0,5900 га 
у власність, а саме:

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ -  02.01) орієнтовною площею 0,2500 га, за 
рахунок земель житлової та громадської забудови комунальної власності за адресою: 
вулиця Шевченка, 37, село Красносілка Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області;

для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03) 
орієнтовною площею 0,3400 га, за рахунок земель сільськогосподарського призначення 
комунальної власності за адресою: вулиця Шевченка, 37, село Красносілка
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4 
Проти- 

||ІГ Утрималися-
Рекомендації- 
Пропозиції-

10.2 Про надання до зволу Кондратенко Наталії Олександрівні,на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок орієнтовною площею 1,1400 га 
у власність, а саме:

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ -  02.01) орієнтовною площею 0,2500 га, за 
рахунок земель житлової та громадської забудови комунальної власності за адресою: 
вулиця Вишнева, 43, село Підлісне Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області;

для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03) 
орієнтовною площею 0,8900 га, за рахунок земель сільськогосподарського призначення 
комунальної власності за адресою: вулиця Вишнева, 43, село Підлісне Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4 
Проти- 
Утрималися- 
Рскомендації- 
I Іропозиції-

10.3 Про надання дозволу Петренко Катерині Степанівні,на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок орієнтовною площею 0,6400 га у 
пласкість, а саме:

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ -  02.01) орієнтовною площею 0,2500 га, за 

І()К рахунок Н?мелі. житлової та громадської забудови комунальної власності за адресою:
нулики ІІІКІліііш.З. село Стримівка Олександрівської селищної ради Кропивницького 

„,у району КІрОМоі рпдсі.кої області;
/УШ ШІДвШін особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03) 

орі< НііІйМШІ ШНННіН» 0,3900 га, за рахунок земель сільськогосподарського призначення
мої комуїкМММІ ІНШІМ« ЧЯІ ні адресою: вулиця Шкільна, 3, село Стримівка Олександрівської
іди сслшіЩ^ІрШІ Крш»ИМііНці'Коі о району Кіровоградської області.
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Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

10.4 Про надання дозволу Черкес Тамарі Григорівні,на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок орієнтовною площею 0,7600 га у 
власність, а саме:

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ -  02.01) орієнтовною площею 0,2500 га, за 
рахунок земель житлової та громадської забудови комунальної власності за адресою: 
вулиця Шевченка, 26, село Підлісне Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області;

для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03) 
орієнтовною площею 0,5100 га, за рахунок земель сільськогосподарського призначення 
комунальної власності за адресою: вулиця Шевченка, 26, село Підлісне Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

10.5 Про надання до зволу Буковській Надії Семенівні,на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок орієнтовною площею 0,6500 га у 
власність, а саме:

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ -  02.01) орієнтовною площею 0,2500 га, за 
рахунок земель житлової та громадської забудови комунальної власності за адресою: 
вулиця Шевченка, 32, село Підлісне Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області;

для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03) 
орієнтовною площею 0,4000 га, за рахунок земель сільськогосподарського призначення 
комунальної власності за адресою: вулиця Шевченка, 32, село Підлісне Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

10.6 Про надання дозволу Жидик Любові Григорівні,на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок орієнтовною площею 0,5500 га у 
власність, а саме:

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ -  02.01) орієнтовною площею 0,2500 га, за 
рахунок земель житлової та громадської забудови комунальної власності за адресою: 
вулиця Шевченка, 5, село Стримівка Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області;

для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03) 
орієнтовною площею 0,3000 га, за рахунок земель сільськогосподарського призначення 
комунальної власності за адресою: вулиця Шевченка, 5, село Стримівка Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-



5 9 -

|»ЄКОМСНДй,іМ*
Пропорції*

1 0 .7  ' 'П11 НШІйннм до іволу Чорнобаю Григорію Івановичу,на розроблення
проекту 'WMWytf'IfMW і' іод.» шднедення земельних ділянок орієнтовною площею 0,6500 га 
у м а с

дли пу/ііитшіїмі IU обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (іфИі'йДибнм ділянка) (код КВЦПз -  0 2 .0 1 ) орієнтовною площею 0,2500 га, за 
рахунок жиїлоіюі та громадської забудови комунальної власності за адресою:
нулиия 11 К’ичснкп, ЗІ, село Стримівка Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіроіюі радсі.ко'і області;

для иедення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03) 
орієнто»'«'«» площею 0,4000 га, за рахунок земель сільськогосподарського призначення 
комуна1" ’1101 власності за адресою; вулиця Шевченка, 31, село Стримівка 
ОлексанДР ' ВСЬК01 селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4 
І Іротй- 
УтримаДиСЯ 
І’екомейДаЦ11- 
І Іропоз0ції'

Ю-8 “ Р° наДання дозволу Овчаренку Миколі Григоровичу,на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок орієнтовною площею 0,7700 га 
у власИІсТЬ’ а саме:

для  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруД (пРисади^на Д іл янка) (код КВЦПЗ -  02.01) орієнтовною площею 0,2500 га, за 
рахунок земель житлової та громадської забудови комунальної власності за адресою: 
.»vttitti# Зелений Гай, 11, село Стримівка Олександрійської селишної оали Кшпивнинькогонулий# 1 ‘ м Олександрівської селищної ради Кропивницького

< “ «У Кіровоградської області;
РДИ° Для веДення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03) 
о р і є н т у ю  площею 0,5200 га, за рахунок земель сільськогосподарського призначення 
К0 мунаЛьШ)ї власності за адресою: вулиця Зелений Гай, 11, село Стримівка 
( )лексаї1'ДР̂ всько’ сели1ЦН01' Ради КР°пивницького району Кіровоградської області.
За-4 
І Іроти-
Утрималися-

І’еком®1* ^ ^ 11
і ір о и о з д а -

\ 0 .9  и Р0  надання дозволу Чабану Олександру Семеновичу,на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок орієнтовною площею 0,9500 га 
у Влас**сть’ асаме:

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруД (пРисади^на Ділянка) (код КВЦПЗ -  0 2 .0 1 ) орієнтовною площею 0,2500 га, за 
рахуИоїС зсмель житлової та громадської забудови комунальної власності за адресою: 
иулиД# Залізнична, 2 , село Стримівка Олександрівської селищної ради Кропивницького 

йонУ Кіровоградської області;
для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.03) 

ор ієнтовною  площею 0,7000 га, за рахунок земель сільськогосподарського призначення 
ком унальної власності за адресою, вулиця Залізнична, 2, село Стримівка Олександрівської 
сслиШ Яо ї ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
І Іротй"
УтриМіаЛЙСЯ'
1>скоМ ^ндац11'



Пропозиції-
10.10 Про надання до зволу Парієнко Тамарі Кирилівні,на розроблення проек' 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок орієнтовною площею 0,5900 га 
власність, а саме:

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ -  02.01) орієнтовною площею 0,2500 га, : 
рахунок земель житлової та громадської забудови комунальної власності за адресок 
вулиця Вишнева, 11, село Підлісне Олександрівської селищної ради Кропивницької 
району Кіровоградської області;

для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ -  01.0: 
орієнтовною площею 0,3400 га, за рахунок земель сільськогосподарського призначенн 
комунальної власності за адресою: вулиця Вишнева, 11, село Підлісне Олександрівськ< 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

11 Про надання дозволу Невмержицькому Олександру Степановичу, на розробленн 
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок орієнтовною площею 0,3700 г 
у власність, а саме:

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ -  02.01) орієнтовною площею 0,2500 га, з 
рахунок земель житлової та громадської забудови комунальної власності за адресок 
вулиця Партизанська, село Хайнівка Олександрівської селищної ради Кропивницькоп 
району Кіровоградської області;

для індивідуального садівництва (код КВЦПЗ -  01.05) орієнтовною площею 0,1201 
га, за рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної власності зі 
адресою: вулиця Партизанська, село Хайнівка Олександрівської селищної раді 
Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

12 Про надання до зволу Кучеренко Інні Олександрівні на розроблення проект] 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва (код згідне 
КВЦПЗ 01.07) орієнтовною площею 0,6000 га, в тому числі: 0,6000 га - рілля (код угіді 
згідно з КВЗУ 001.01) за рахунок земель сільськогосподарського призначенні 
комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою 
село Кримки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградсько! 
області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції- змінити площу земельної ділянки.

12.1 Про надання дозволу Нагірному Юрію Павловичу на розроблення проект)! 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва (код згідне 
КВЦПЗ 01.07) орієнтовною площею 0,5000 га,в тому числі: 0,5000 га - рілля (код угіді 
згідно з КВЗУ001.01) за рахунок земель сільськогосподарського призначення комунально' 
власності, які не надані у власність або постійне користування за адресою: вулиця Тиха, 7,



село І Іона ( )соі її Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіроіимрадеі.кої області.
За-4 
Проти- 
Утpимa.llиcм- 
Рекомеидації- 
Проионщії-

13 Про надання до зволу Досужій Тетяні Володимирівні на виготовлення технічної 
документації п  землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (па місцевості), орієнтовною площею 3,0700 га, в тому числі 3,0700 га - рілля, за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення (відповідно схеми поділу земель 
КС’ІІ «Тясмин» земельна ділянка № 365), для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва на земельну частику (пай) (код КВЦПЗ 01.01) за межами села Бірки 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, з 
подальшою передачею у приватну власність.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

14 Про внесення змін допункту 1 рішення 8 сесії 8 скликання Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської областівід 26лютого 2021 року № 172«Про 
встановлення граничного розміру площі земельних ділянок, які передаються в оренду 
громадянам, для сінокосіння і випасання худоби та/або для городництва, на території 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області», виклавши 
його в наступній редакції:

«Встановити граничний розмір площі земельних ділянок на території Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, які передаються громадянам 
в оренду, сумарна площа яких не має перевищувати:

- для сінокосіння та/або випасання худоби -  2 ,0  га».
Підпункт «для ведення городництва -1 ,0  га» виключити.

За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

14.1 Про внесення змін до рішення 8 сесії 8  скликання Олександрівської 
селищної ради від 26лютого 2021 року № 171 «Про встановлення розміру ставок орендної 
плати за користування земельними ділянками на території Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області», а саме

пункт 1 розділу І додатку 2 «Землі сільськогосподарського призначення»та пункт 
1 розділу ІІдодатку 2«3емлі житлової та громадської забудови» викласти в наступній 
редакції:

№
п/п Функціональне використання земельної ділянки Код

КВЦПЗ

Ставка 
орендної плати від 

нормативної 
грошової оцінки 

(%)
І Землі сільськогосподарського призначення

1
Для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва (сільськогосподарські угіддя) 01 .0 1 12



2
Для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва (несільськогосподарські угіддя):
0 1 .0 13 в межах населеного пункту 3-5

4 за межами населеного пункту 12

II Землі житлової та громадської забудови

1
Земельні ділянки для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка)

0 2 .0 1 0 , 1- 1,0

За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

14.2 Про внесення змін до рішення 10 сесії 8 скликання Олександрівської 
селищної ради від 02квітня 2021 року № 422«Про затвердження технічної документації із 
землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Шольці В.О.», |  
виклавши пункт 3 в новій редакції, а саме:

«Встановити річний розмір орендної плати на рівні 0,5 % від нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки».(0,2-278 грн, 0.5-695 грн) площа 0,1362 га.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

14.3 Про внесення змін до рішення 26 сесії 7 скликання Підлісненської сільської 
ради від 13 березня 2019 року № 325 «Про надання дозволу на складання проекту 
землеустрою на земельні ділянки для ведення лісового господарства та передачу їх у 
постійне користування ДП «Олександрівське ЛГ», викласти пункт 1 в новій редакції, а 
саме:

пункт 1: надати дозвіл державному підприємству «Олександрівське лісове 
господарство» на розроблення проекту землеустрою щодо відведення в постійне 
користування земельних ділянок орієнтовною площею 13,9309 га та 15,5430 га для 
ведення лісового господарства та пов’язаних з них послуг (код КВЦПЗ 09.01) за рахунок |  
земель сільськогосподарського призначення комунальної власності, які не надані у 
власність або постійне користування за межами села Підлісне Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

14.4 Про внесення змін Внести зміни до рішення 45 сесії 7 скликання 
Олександріської селищної ради від 20 грудня 2019 року № 1084 «Про надання дозволу 
Радзевилу A.B. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства в селі Китайгород» викласти в 
новій редакції, а саме:

Надати дозвіл Радзевилу Анатолію Васильовичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,8600 га, в 
тому числі: 1,8600 га - рілля (код угідь згідно з КВЗУ 001.01) за рахунок земельної



ділянки, яка не надана у власність або постійне користування за адресою: вулиця 
Шевченка, село Китайгород Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

15 Про замінення сторони орендодавця з «Олександрівської районної 
державної адміністрації», «Головного управління Держземагентства у Кіровоградській 
області», «Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області» у договорах 
оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення з юридичними особами- 
орендарями(КВЦПЗ - 01.01.Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 
КВЦПЗ -  01.02. Для ведення фермерського господарства, КВЦПЗ -  01.05. Для 
індивідуального садівництва, КВЦПЗ -  01.08. Для сінокосіння і випасання худоби), 
розташованихна території Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (перелік додається) на «Олександрівська селищна рада 
Кропивницького району Кіровоградської області».
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

16 Про припинення користування земельними ділянками, на території 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, у 
зв’язку з добровільною відмовою, слідкуючім громадянам:

Гриб Галині Михайлівні земельною ділянкою площею 0,0800 га, для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: вулиця 
Космонавта Поповича, 83, селище міського типу Олександрівка;

Скрипнику Михайлу Андріяновичу земельною ділянкою площею 0,0800 га, для 
городництва за межами селища міського типу Олександрівка;

Рекрутяк Раїсі Олександрівні земельною ділянкою площею 0,1100 га, для городництва 
за межами селища міського типу Олександрівка;

Доброскок Валентині Олександрівні земельною ділянкою площею 0,0500 га, для 
городництва за межами селища міського типу Олександрівка;

Кусайко Ользі Вікторівні земельною ділянкою площею 0,3000 га, для городництва в 
межах селища міського типу Олександрівка;

Мельника Олександра Григоровича земельною ділянкою площею 0,0800 га, для 
городництва за межами селища міського типу Олександрівка;

Гненній Світлані Юхимівні земельною ділянкою площею 0,6200 га, для ведення 
особистого селянського господарства за адресою: вулиця Фросини Дикої, 7, село 
Гутницька;

Бовіній Вії Іванівні земельною ділянкою площею 0,0800 га, для сінокосіння і 
випасання худоби за адресою: вулиця Партизанська, 5, село Гутницька;

Попрузі Валентині Олександрівні земельною ділянкою площею 0,2200 га для ведення 
особистого селянського господарства за адресою: вулиця Миру, 50, село Вищі Верещаки;

Тукало Діані Леонідівні земельною ділянкою площею 0,2500 га для ведення 
особистого селянського господарства за адресою: село Несваткове;

Тукалу Леоніду Сергійовичу земельною ділянкою площею 0,2500 га для ведення 
особистого селянського господарства за адресою: село Несваткове;



Оксаничу Миколі Сергійовичу земельною ділянкою площею 0,1200 га для
ведення особистого селянського господарства за адресою: вулиця Григорія Юрченка, 23, 
село Красносілка;

Сметані Ользі Олексіївні земельною ділянкою площею 0,1300 га для ведення 
особистого селянського господарства за адресою: вулиця Шевченка, 26, село Бірки;

Макаренко Руслані Вікторівні земельною ділянкою площею 0,3300 га для ведення 
особистого селянського господарства за адресою: вулиця Іванова, 46, село Бірки;

Геращенко Олександрі Сидорівні земельною ділянкою площею 0,0600 га для 
індивідуального садівництва за адресою: вулиця Будівельників, 14, село Бірки;

Рак Юлії Володимирівні земельною ділянкою площею 0,8500 га для ведення 
особистого селянського господарства за адресою: вулиця Зарічна, село Михайлівка;

Коваленку Олександру Володимировичу земельною ділянкою площею 0,4700 га для 
ведення особистого селянського господарства за адресою: вулиця Дружби, 51, село 
Михайлівка;

Берьозкіній Вірі Іванівні земельною ділянкою площею 0,1600 га для ведення 
особистого селянського господарства за адресою: вулиця Сонячна,72, село Михайлівка;

Онищенку Анатолію Васильовичу земельною ділянкою площею 0,2000 га для ведення 
особистого селянського господарства за адресою: вулиця Горького, 71, село Михайлівка;

Потоцькій Ользі Василівні земельною ділянкою площею 0,2300 га для ведення 
особистого селянського господарства за адресою: вулиця Центральна, 137, село ' 
Михайлівка.
За-4
Проти-
Утрималися-
Рекомендації-
Пропозиції-

Г олова Ковтун В.О.

Секретар Бойко Р.М.


