
ПРОТОКОЛ № i s

засідання постійної комісії селищної ради з питань сільського господарства, 
землекористування, екології та раціонального використання природних ресурсів

від 15 листопада 2022 року
ПРИСУТНІ:

смт Олександрівка

Склад постійної комісії селищної ради з питань сільського господарства, 
іемлекористування, екології та раціонального використання природних ресурсів -  4 
депутатів

голова постійної комісії: Ковтун В.О.
секретар постійної комісії:
члени постійної комісії: Пісний О.І., Caв^

ЗАПРС

[єнко С.В., Сокол С.М. 

>ШЕНІ:
Скляренко В.І. Заступник селищного голови з питань 

діяльності виконавчих органів 
Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської 
області

Половенко Т.І. Секретар Олександрівської селищної ради

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

ІІ.М.Гарбар, С.Д.Даниленко, С.А.Кармазін, 
1.1. М іл ютіна, П.М.Павловського, 
М.І.Сергієнко, Є.М. Футорнкж, ШевцоваВ.В.

Старости сіл

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

І , Розгляд земельних питань та проектів рішень, які будуть внесені на розгляд тридцять 
сьомої сесії Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
цблисті восьмого скликання.
СЛУХАЛИ:

І Іерелік земельних питань та проектів рішень, які будуть внесені на розгляд тридцять 
0М)МОЇ сесії Олександрівської селищної ради восьмого скликання -  Вітра Миколу 
Михайловича -  начальника відділу земельних ресурсів та просторового планування 
Олсксипдрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Далі перелік:

3.1 Про припинення користування земельними ділянками, на території 
двксшідрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, у зв’язку з 

ДОбронільною відмовою, нижчезазначеним громадянам (відповідно до графічних матеріалів): 
Осадчій Ганні Іванівні земельною ділянкою площею 0,1300 га, для городництва, за 

МЄЖйми селища міського типу Олександрівка;
І 'натенко Антоніні Леонідівні земельною ділянкою площею 0,6000 га, для городництва, 

ЧИ адресою: вулиця В.Котляра, 17, село Триліси;



Коронецькому Володимиру Богдановичу земельною ділянкою площею 1,0200 га, для 
меленим особистого селянського господарства, за межами села Гайове.

Чи - 4 
11 ро ги - 
Утрималися - 
Рекомендації - 
І Іропо’шції -

3.2 Про припинення дії договору оренди та права оренди ФОП Іщенко (Фомічової) 
Людмили Вячеславівни земельної ділянки 3520584001:51:000:0007 площею 0,05 га для 
Пудіииицтва та обслуговування будівель торгівлі, що розташована за адресою: вулиця 
І (спіральна, 82 в селі Красносілля Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області шляхом його розірвання за згодою сторін та доручити 
Олександрівському селищному голові укласти угоду про розірвання дії договору оренди та 
права оренди земельної ділянки, зазначеної у пункті 1 цього рішення.

За- 4  
І Іроти - 
Утрималися - 
Рекомендації -
Пропозиції -  в зв’язку з тим, що на земельній ділянці розміщене нерухоме майно ФОП 

Іщенко (Фомічової) Людмили Вячеславівни, пропонується не припиняти дії договору оренди 
та залишити його діючим.

5.1 Про відмову громадянину Дігтярьову В’ячеславу Юрійовичу у затвердженні проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки з кадастровим номером 
3520582500:02:000:0539, у власність загальною площею 0,9618 га, для ведення особистого 
селянського господарства (код КВЦПЗ: 01.03) за межами села Голикове Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, з підстав невідповідності 
положень проекту вимогам законів, а саме:

відповідно до пункту 2 розпорядження голови Олександрівської районної державної 
адміністрації Кіровоградської області від 12 жовтня 2011 року № 629-р «Про надання 
дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок 
громадянам», на підставі якого було виготовлено проект землеустрою, вказане 
розпорядження втратило чинність, що унеможливлює прийняття позитивного рішення щодо 
затвердження проекту.

З а -4  
Проти - 
Утрималися - 
Рекомендації - 
Пропозиції -

5.2 Про відмову Шпильовій Ользі Вікторівні, Кулібабі Катерині Вікторівні, Сторчаку 
Віталію Валентиновичу, Павленку Павлу Павловичу, Романчі Тетяні Валентинівні у наданні 
дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 
для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), кожному 
орієнтовними площами 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 - га пасовища (код угідь згідно з КВЗУ 
002.02), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 3520582000:02:000:9028 
комунальної власності, яка не надана у власність або постійне користування за межами села 
Вищі Верещаки Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області, з підстав невідповідності місця розташування об’єкта вимогам законів, прийнятих 
відповідно до них нормативно-правових актів, а саме:



рішенням Олександрівської селищної ради від 30.07.2021 р. № 1251 «Про резервування 
земельних ділянок та створення громадських пасовищ та сіножатей на території 
Олександрівської селищної ради» на земельній ділянці ініційовано створення громадського 
пасовища.

З а - 4 
Проти - 
Утрималися - 
Рекомендації - 
Пропозиції -

5.3 Про відмову Скічку Юрію Леонідовичу у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок 
земель комунальної власності в межах селища міського типу Олександрівка на території 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 
(відповідно до графічних матеріалів), з підстав невідповідності місця розташування об’єкта 
вимогам законів, генеральних планів населених пунктів, а саме:

згідно з генеральним планом селища міського типу Олександрівка, земельна ділянка 
належить до рекреаційної зони озеленених територій загального користування Р-3 та входить 
до підзони земель водного фонду (в тому числі прибережні смуги) Р-3.1, що унеможливлює 
її використання для ведення особистого селянського господарства;

відповідно до п. 4 ст. 83 Земельного кодексу України землі водного фонду та землі 
заг ального користування населених пунктів не можуть передаватися з комунальної власності 
н приватну.

З а -4  
Проти - 
Утрималися - 
Рекомендації - 
Пропозиції -

5.4 Про відмову Круть Тамарі Василівні, Лень Ірині Олександрівні, Шольці Олександру 
Миколайовичу, Шольці Вікторії Вікторівні, Косенку Валерію Миколайовичу, Козлову Євгену 
Олександровичу, Вітер Юлії В’ячеславівні, Сергієнко Любові Володимирівні, Замашнікову 
Олександру Володимировичу, Вітру В’ячеславу Володимировичу, Заваді Дмитру 
Володимировичу, Шульзі Сергію Володимировичу, Лисенку Анатолію Івановичу, Жосан Сергію 
Миколайовичу, Стадник Лідії Іванівні у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
підведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства (код 
КВЦПЗ 01.03), орієнтовними площами 2,0000 га, розташованих за межами села Бірки 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, з підстав 
невідповідності місця розташування об’єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них 
нормативно-правових актів, а саме:

рішенням Олександрівської селищної ради від 30.07.2021 р. № 1251 «Про резервування 
земельних ділянок та створення громадських пасовищ та сіножатей на території 
Олександрівської селищної ради» на земельній ділянці ініційовано створення громадського 
пасовища;

за даними Державного земельного та інших кадастрів земельні ділянки розташовані в 
межах земель водного фонду (прибережної захисної смуги) та перетинаються природними 
водотоками (річками та струмками), а відповідно до п. 4 ст. 83 Земельного кодексу України землі 
водного фонду не можуть передаватися з комунальної власності в приватну.

З а -4  
Проти - 
Утрималися - 
Рекомендації - 
Пропозиції -
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5.5 І Іро відмову Семенченку Миколі Івановичу у наданні дозволу на розробку проекту 
іемлсуетрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, розташованої 
’ш межами селища міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради 
Кропи нмицького району Кіровоградської області, з підстав невідповідності місця 
рочішпуішшія об’єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових 
ііктін, її саме:

рішенням Олександрівської селищної ради від 30.12.2021 р. № 3452 «Про резервування 
чемелі.пих ділянок та створення громадських пасовищ та сіножатей на території 
Олександрівської селищної ради» на земельній ділянці ініційовано створення громадського 
пасовища.

Чи - 4 
11роти - 
Утрималися - 
Рекомендації -
І Іронозиції -

5.6 Про відмову Мельнику Вадиму Леонідовичу у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального 
садівництва (код КВЦПЗ 01.05), орієнтовною площею 0,1100 га, за рахунок земель 
комунальної власності за адресою: вулиця Іванова, село Бірки на території Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних 
матеріалів), з підстав невідповідності місця розташування об’єкта вимогам законів, 
генеральних планів населених пунктів, а саме:

згідно з генеральним планом села Бірки, земельна ділянка належить до рекреаційної 
зони активного відпочинку Р-2 та відповідно відноситься до територій загального 
користування, що унеможливлює її використання для індивідуального садівництва;

відповідно до п. 4 ст. 83 Земельного кодексу України землі загального користування 
населених пунктів не можуть передаватися з комунальної власності в приватну.

З а -4  
Проти - 
Утрималися - 
Рекомендації - 
Пропозиції -

5.7 Про відмову Грушовому Олегу Олександровичу у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок 
земель комунальної власності в межах села Бірки на території Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів), з 
підстав невідповідності місця розташування об’єкта вимогам законів, генеральних планів 
населених пунктів, а саме:

згідно з генеральним планом села Бірки, земельна ділянка належить до рекреаційної 
зони озеленених територій загального користування Р-3, що унеможливлює її використання 
для ведення особистого селянського господарства;

відповідно до п. 4 ст. 83 Земельного кодексу України землі загального користування 
населених пунктів не можуть передаватися з комунальної власності в приватну.

За -4  
Проти - 
Утрималися - 
Рекомендації -
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Пропозиції -

5.8 Про відмову Майданиченко Оксані Віталіївні у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), за рахунок земель комунальної власності за 
адресою: вулиця Декабристів, село Голикове на території Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів), з 
підстав невідповідності місця розташування об’єкта вимогам законів, а саме:

згідно з частиною 6 ст. 118 Земельного кодексу України у клопотанні мають 
зазначатися орієнтовні розміри ділянки, а до клопотання додаватися графічні матеріали, на 
яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки, проте в поданому клопотанні 
вказано орієнтовний розмір 0,5 га, а графічні матеріали додано на площу 0,25 га, що 
унеможливлює ідентифікацію бажаного місця розташування ділянки вказаної у клопотанні 
та відповідно прийняття позитивного рішення щодо надання дозволу.

З а -4  
Проти - 
Утрималися - 
Рекомендації - 
Пропозиції -

5.9 Про відмову Коваленко Альоні Сергіївні та Павлюковець Оксані Сергіївні у наданні 
дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), 
орієнтовними площами по 2,0000 га, за рахунок земель комунальної власності за межами 
села Бовтишка на території Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів), з підстав невідповідності 
місця розташування об’єкта вимогам законів, а саме:

відповідно до п. 4 ст. 83 Земельного кодексу України землі лісогосподарського 
призначення не можуть передаватися з комунальної власності в приватну;

згідно з частиною 6 ст. 118 Земельного кодексу України до клопотання мають 
додаватися графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної 
ділянки, проте в поданому клопотанні вказано, що ділянка знаходиться за межами 
с. Розумівка, а графічні матеріали додано на ділянку, розташовану за межами с. Бовтишка, 
що унеможливлює ідентифікацію бажаного місця розташування ділянки вказаної у 
клопотанні та відповідно прийняття позитивного рішення щодо надання дозволу.

З а -4  
Проти - 
Утрималися - 
Рекомендації - 
Пропозиції -

5.10 Про відмову Задорожній Олександрі Дмитрівні у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду для ведення 
фермерського господарства (код КВЦПЗ 01.02), орієнтовною площею 5,2000 га, за рахунок 
земель комунальної власності за межами села Бовтишка на території Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних 
матеріалів), з підстав невідповідності місця розташування об’єкта вимогам законів, а саме:

відповідно до статті 134 Земельного кодексу України земельні ділянки державної чи 
комунальної власності продаються або передаються в користування виключно на 
конкурентних засадах (на земельних торгах), що унеможливлює прийняття позитивного 
рішення щодо надання дозволу;
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'їм дішими Державного земельного та інших кадастрів в результаті проведеного аналізу 
бижіїиоіо місця розташування встановлено, що частина земель перебуває в приватній 
илііепоеті (територія земельної ділянки 3520580500:02:000:0265), а частина - в оренді 
(територія земельних ділянок 3520580500:02:000:0266, 3520580500:02:000:0267,
3520580500:02:000:0466), враховуючи положення статей 13, 14 Конституції України та статті 
122 Земельного кодексу України, унеможливлює прийняття позитивного рішення щодо 
шідіншя дозволу.

Чи - 4
11 ро ги - 
Утрималися - 
Рекомендації - 
І Іропочиції -

5. II Про відмову Ковальчук Наталії Василівні у наданні дозволу на розроблення проекту 
чемлеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(код КВЦІІЗ 02.01), орієнтовною площею 0,2500 га та для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земель 
комунальної власності за адресою: вулиця Перемоги, 110, село Бовтишка на території 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 
(відповідно до графічних матеріалів), з підстав невідповідності місця розташування об’єкта 
вимогам законів, а саме:

відповідно до пункту 3 статті 24 Закону України «Про регулювання містобудівної 
документації» за відсутності розробленої і затвердженої містобудівної документації 
обмеження щодо надання земельних ділянок не поширюються у випадку розташування на 
земельній ділянці будівлі (споруди), що перебуває у власності особи, проте заявником не 
додано документів, які б належним чином підтверджували право власності на нерухоме 
майно, розташоване на ділянці, що унеможливлює прийняття позитивного рішення щодо 
надання дозволу;

за даними Державного земельного та інших кадастрів одна із бажаних земельних 
ділянок розташована в межах земель водного фонду (прибережної захисної смуги), а 
відповідно до п. 4 ст. 83 Земельного кодексу України землі водного фонду не можуть 
передаватися з комунальної власності в приватну;

згідно з частиною 6 ст. 118 Земельного кодексу України у клопотанні мають зазначатися 
цільове призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри, а до клопотання додаватися 
графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки, проте в 
поданому клопотанні вказано два цільові призначення земельних ділянок та їх орієнтовні 
розміри, а графічні матеріали складено на кожну ділянку окремо, проте при цьому не 
позначено для якого цільового призначення чи орієнтовних розмірів ці матеріали 
підготовлено, що унеможливлює ідентифікацію бажаного місця розташування ділянок 
вказаних у клопотанні та відповідно прийняття позитивного рішення щодо надання дозволу. 

З а -4  
Проти - 
Утрималися - 
Рекомендації - 
Пропозиції -

5.12 Про відмову Пономаренко Лідії Миколаївні у наданні дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(код згідно КВЦПЗ 02.01), орієнтовною площею 0,2500 га, за адресою: вулиця Партизанська,
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43, село Цвітне Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області з підстав невідповідності місця розташування об’єкта вимогам законів, а саме:

відповідно до пункту 3 статті 24 Закону України «Про регулювання містобудівної 
документації» за відсутності розробленої і затвердженої містобудівної документації 
обмеження щодо надання земельних ділянок не поширюються у випадку розташування на 
земельній ділянці будівлі (споруди), що перебуває у власності особи, проте заявником не 
додано документів, які б належним чином підтверджували право власності на нерухоме 
майно, розташоване на ділянці, що унеможливлює прийняття позитивного рішення щодо 
надання дозволу;

згідно з частиною 6 ст. 118 Земельного кодексу України до клопотання мають 
додаватися графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної 
ділянки, проте подані графічні матеріали підготовлено не належним чином, що 
унеможливлює ідентифікацію бажаного місця розташування ділянок вказаних у клопотанні 
та відповідно прийняття позитивного рішення щодо надання дозволу.

З а -4  
Проти - 
Утрималися - 
Рекомендації - 
Пропозиції -

5.13 Про відмову Чубаровій Карині Павлівні у наданні дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(код згідно КВЦПЗ 02.01), орієнтовною площею 0,0600 га, за адресою: вулиця Шкільна, 25, 
село Любомирка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області з підстав невідповідності місця розташування об’єкта вимогам законів, а саме:

відповідно до пункту 3 статті 24 Закону України «Про регулювання містобудівної 
документації» за відсутності розробленої і затвердженої містобудівної документації 
обмеження щодо надання земельних ділянок не поширюються у випадку розташування на 
земельній ділянці будівлі (споруди), що перебуває у власності особи, проте заявником не 
додано документів, які б належним чином підтверджували право власності на нерухоме 
майно, розташоване на ділянці, що унеможливлює прийняття позитивного рішення щодо 
надання дозволу;

за даними Державного земельного та інших кадастрів ділянка знаходиться в межах дії 
обмеження у використанні земель - санітарно-захисної зони навколо кладовища, а згідно з 
статтею 114 Земельного кодексу України у межах санітарно-захисних зон забороняється 
будівництво житлових об'єктів, об'єктів соціальної інфраструктури та інших об'єктів, 
пов'язаних з постійним перебуванням людей, що унеможливлює прийняття позитивного 
рішення щодо надання дозволу.

З а -4  
Проти - 
Утрималися - 
Рекомендації - 
Пропозиції -

5.14 Про відмову Ігнатьєвій Ірині Миколаївні у наданні дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, розташованої 
в межах села Підлісне Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області, з підстав невідповідності місця розташування об’єкта вимогам 
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а саме:
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рішенням Олександрівської селищної ради від 30.07.2021 р. № 1251 «Про резервування 
іемельних ділянок та створення громадських пасовищ та сіножатей на території 
Олександрівської селищної ради» на земельній ділянці ініційовано створення громадського 
шіеомища;

згідно з частиною 6 ст. 118 Земельного кодексу України до клопотання мають 
додаватися графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної 
ділянки, проте подані графічні матеріали підготовлено не належним чином;

за даними Державного земельного кадастру в результаті проведеного аналізу бажаного 
місця розташування встановлено, що частина бажаної території розташована в межах 
населеного пункту, а частина -  за межами, що згідно з статтею 79 Земельного кодексу 
України унеможливлює формування такої ділянки та відповідно прийняття позитивного 
рішення щодо надання дозволу.

З а -4  
11роти - 
Утрималися - 
Рекомендації -
І Іропозиції -

5.15 Про відмову Казіміренко Марії Антонівні у затвердженні проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки з кадастровим номером 3520584500:51:029:0017, у 
власність загальною площею 0,4000 га, для ведення особистого селянського господарства 
(код КВЦПЗ: 01.03) за межами села Михайлівка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області, з підстав невідповідності положень 
проекту вимогам законів, а саме:

відповідно до пункту 4 статті 116 Земельного кодексу України передача земельних 
ділянок безоплатно у власність громадян у межах норм, визначених цим Кодексом, 
проводиться один раз по кожному виду використання, а право на безоплатну приватизацію 
земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства громадянкою 
Казіміренко Марією Антонівною використано (безоплатно приватизовано ділянку 
3520584500:02:000:5127), що унеможливлює прийняття позитивного рішення щодо 
затвердження проекту.

З а -4  
Проти - 
Утрималися - 
Рекомендації - 
Пропозиції -

5.16 Про відмову Уманець Галині Олексіївні у наданні дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,8700 га, в тому числі: 0,4000 га за 
адресою: вулиця Центральна, село Бандурове та 0,4700 га за адресою: вулиця Ватутіна, 2, 
село Бандурове Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області, з підстав невідповідності місця розташування об’єкта вимогам законів, прийнятих 
відповідно до них нормативно-правових актів, а саме:

подане клопотання не відповідає вимогам частини 6 ст. 118 Земельного кодексу 
України та складене по суті не вірно (заявник клопочиться щодо розгляду питання, а не щодо 
надання дозволу; в клопотанні не вказано кому має відводитись ділянка та на яких умовах: у 
власність, чи в користування), що унеможливлює прийняття рішення щодо надання дозволу 
на розроблення проекту;

виходячи з положень статті 79 Земельного кодексу України земельна ділянка з 
геометричної точки зору є виключно окремим полігоном (багатокутником) та не може 
складатися з двох чи більше полігонів (багатокутників), проте в поданому клопотанні
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зазначено, що бажана ділянка складається з двох полігонів, що унеможливлює формування 
такої ділянки та відповідно прийняття позитивного рішення щодо надання дозволу.

З а -4  
Проти - 
Утрималися - 
Рекомендації - 
Пропозиції -

5.17 Про відмову Зеленько Ганні Юхимівні у наданні дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,9800 га, розташованої 
чи межами села Миколаївка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області, з підстав невідповідності місця розташування об’єкта вимогам 
законів, а саме:

за даними Державного земельного та інших кадастрів ділянка знаходиться на території 
земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення державної 
власності (ландшафтний заказник «Миколаївський» загальнодержавного значення), а 
відповідно до п. 4 ст. 84 Земельного кодексу України землі під об'єктами природно- 
зиповідного фонду не можуть передаватися з державної власності в приватну, що 
унеможливлює прийняття позитивного рішення щодо надання дозволу.

З а -4  
Проти - 
Утрималися - 
Рекомендації - 
Пропозиції -

5.18 Про відмову Козупляці Катерині Олексіївні у наданні дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,0000 га, розташованої 
в межах села Івангород Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області, з підстав невідповідності місця розташування об’єкта вимогам 
законів, а саме:

за даними Державного земельного та інших кадастрів в результаті проведеного аналізу 
бажаного місця розташування встановлено, що ділянка перебуває в приватній власності 
( територія земельної ділянки 3520583000:51:000:0151), що, враховуючи положення статей 13, 
14 Конституції України та статті 122 Земельного кодексу України, унеможливлює прийняття 
позитивного рішення щодо надання дозволу.

З а -4  
Проти - 
Утрималися - 
Рекомендації - 
Пропозиції -

5.19 Про відмову Толкач Галині Василівні у затвердженні проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки з кадастровим номером 3520584500:51:016:0004, у власність 
загальною площею 0,4000 га, для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ: 
01.03) за адресою: вулиця Шевченка, 15, село Михайлівка на території Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, з підстав невідповідності 
положень проекту вимогам законів, а саме:

відповідно до пункту 4 статті 116 Земельного кодексу України передача земельних 
ділянок безоплатно у власність громадян у межах норм; визначених цим Кодексом, 
проводиться один раз по кожному виду використання, а право на безоплатну приватизацію



‘ісмслміих ділянок для ведення особистого селянського господарства громадянкою 
Гоякпч Галиною Василівною використано (безоплатно приватизовано ділянку 
1520584500:02:000:5065), що унеможливлює прийняття позитивного рішення щодо 
іптнерджения проекту.

Чи - 4
11 роти - 
У гримилися - 
Рекомендації - 
1 І рокочи ції -

5.20 Про відмову Вульчину Дем’яну Любомировичу у наданні дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва (код 
КІЩ ІП 01.07), орієнтовною площею 0,6000 га, розташованої за межами села Бовтишка 
Олекеимдрінської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, з підстав 
невідповідності місця розташування об’єкта вимогам законів, а саме:

чи даними Державного земельного та інших кадастрів в результаті проведеного аналізу 
бажцного місця розташування встановлено, що ділянка перебуває в приватній власності 
(відповідно до розпорядження голови Олександрівської районної державної адміністрації № 
197-р від 19.03.2004 р.), що, враховуючи положення статей 13, 14 Конституції України та 
статті 122 Земельного кодексу України, унеможливлює прийняття позитивного рішення 
щодо надання дозволу.

За - 4 
Проти - 
Утрималися - 
Рекомендації -
1 Іропозиції -

5.21 Про відмову Максимченко Олені Константинівні у наданні дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального 
садівництва (код КВЦПЗ 01.05), орієнтовною площею 0,1200 га, розташованої за межами 
села Бовтишка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області, з підстав невідповідності місця розташування об’єкта вимогам законів, а саме:

за даними Державного земельного та інших кадастрів в результаті проведеного аналізу 
бажаного місця розташування встановлено, що ділянка перебуває в приватній власності 
(відповідно до розпорядження голови Олександрівської районної державної адміністрації № 
197-р від 19.03.2004 р.), що, враховуючи положення статей 13, 14 Конституції України та 
статті 122 Земельного кодексу України, унеможливлює прийняття позитивного рішення 
щодо надання дозволу.

З а -4  
Проти - 
Утрималися - 
Рекомендації - 
Пропозиції -

5.22 Про відмову Максимченко Олені Константинівні у наданні дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва (код 
КВЦПЗ 01.07), орієнтовною площею 0,6000 га, розташованої за межами села Бовтишка 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, з підстав 
невідповідності місця розташування об’єкта вимогам законів, а саме:

за даними Державного земельного та інших кадастрів в результаті проведеного аналізу 
бажаного місця розташування встановлено, що ділянка перебуває в приватній власності 
(відповідно до розпорядження голови Олександрівської районної державної адміністрації №
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197-р від 19.03.2004 р.), що, враховуючи положення статей 13, 14 Конституції України та 
статті 122 Земельного кодексу України, унеможливлює прийняття позитивного рішення 
щодо надання дозволу.

З а -4  
Проти - 
Утрималися - 
Рекомендації - 
Пропозиції -

5.23 Про відмову Швайці Іллі Олександровичу у наданні дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га за рахунок 
земель комунальної власності за адресою: вулиця Лісова, село Ружичеве на території 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, з підстав 
невідповідності місця розташування об’єкта вимогам законів, а саме:

відповідно до статті 32 Цивільного кодексу України на вчинення неповнолітньою 
особою (фізичною особою у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років) правочину щодо 
нерухомого майна повинна бути письмова нотаріально посвідчена згода батьків 
(усиновлювачів) або піклувальника і дозвіл органу опіки та піклування, проте заявником не 
додано документів, які б належним чином підтверджували такі згоду і дозвіл, що 
унеможливлює прийняття позитивного рішення щодо надання дозволу.

З а -4  
Проти - 
Утрималися - 
Рекомендації - 
Пропозиції -

5.24 Про відмову Опалатенку Олександру Петровичу у наданні дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва (код 
КВЦПЗ 01.07), орієнтовною площею 0,6000 га, розташованої за межами села Триліси 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, з підстав 
невідповідності місця розташування об’єкта вимогам законів, а саме:

згідно з частиною 2 ст. 123 Земельного кодексу України до клопотання мають 
додаватися графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної 
ділянки, проте в поданому клопотанні вказано, що ділянка знаходиться в межах с. Триліси, а 
графічні матеріали додано на ділянку, розташовану за межами с. Триліси, що унеможливлює 
ідентифікацію бажаного місця розташування ділянки вказаної у клопотанні та відповідно 
прийняття позитивного рішення щодо надання дозволу;

за даними Державного земельного та інших кадастрів в результаті проведеного аналізу 
бажаного місця розташування встановлено, що ділянка за складом угідь відноситься до 
пасовищ, що, враховуючи положення статті 37 Закону України «Про охорону земель» (зміна 
пасовищ на інші угіддя в межах земельних ділянок сільськогосподарського призначення 
комунальної власності, переданих у користування на умовах оренди, забороняється), 
унеможливлює виконання вимог ст. 96 Земельного кодексу України в частині обов’язку 
використання ділянки за бажаним цільовим призначенням (не можливо пасовища без зміни 
складу угідь використовувати для городництва) та відповідно прийняття позитивного 
рішення щодо надання дозволу.

З а -4  
Проти - 
Утрималися - 
Рекомендації - 
Пропозиції -



5.25 І Іро відмову Сухенко Ніні Олексіївні та Скрипник Карині Миколаївні у наданні 
донюлу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 
дли недешія особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовними 
площами 2,0000 га, розташованих за межами села Триліси Олександрівської селищної ради 
Кропиішицького району Кіровоградської області, з підстав невідповідності місця 
рочташунання об’єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових 
акті», а саме:

рішенням Олександрівської селищної ради від 30.07.2021 р. № 1251 «Про резервування 
земельних ділянок та створення громадських пасовищ та сіножатей на території 
Олександрівської селищної ради» на земельній ділянці ініційовано створення громадського 
пасовища.

За - 4
11 ро ги - 
Утрималися - 
Рекомендації -
І Іропозиції -

5.26 Про відмову Назаренко Раїсі Федотівні у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок 
земель комунальної власності в межах села Родниківка на території Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних 
матеріалів), з підстав невідповідності місця розташування об’єкта вимогам законів, 
генеральних планів населених пунктів, а саме:

згідно з генеральним планом села Родниківка, земельна ділянка належить до 
рекреаційної зони озеленених територій загального користування Р-3, що унеможливлює її 
використання для ведення особистого селянського господарства;

відповідно до п. 4 ст. 83 Земельного кодексу України землі загального користування 
населених пунктів не можуть передаватися з комунальної власності в приватну.

З а -4  
Проти - 
Утрималися - 
Рекомендації - 
Пропозиції -

5.27 Про відмову Личаку Сергію Олексійовичу у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,2000 га, за рахунок 
земель комунальної власності в межах села Нова Осота на території Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних 
матеріалів), з підстав невідповідності місця розташування об’єкта вимогам законів, 
генеральних планів населених пунктів, а саме:

згідно з генеральним планом села Нова Осота, земельна ділянка належить до садибної 
забудови Ж -1, що унеможливлює її використання для ведення особистого селянського 
господарства.

З а -4  
Проти - 
Утрималися - 
Рекомендації - 
Пропозиції -
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5.28 Про відмову Сердюку Олегу Васильовичу у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,3000 га, за рахунок 
земель комунальної власності в межах села Нова Осота на території Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних 
матеріалів), з підстав невідповідності місця розташування об’єкта вимогам законів, 
генеральних планів населених пунктів, а саме:

згідно з генеральним планом села Нова Осота, земельна ділянка належить до садибної 
забудови Ж -1, що унеможливлює її використання для ведення особистого селянського 
господарства.

З а -4  
Проти - 
Утрималися - 
Рекомендації - 
Пропозиції -

5.29 Про відмову Ланецькому Ігорю Валентиновичу 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, за рахунок 
земельної ділянки з кадастровим номером 3520585000:02:000:2121, розташованої за межами 
села Підлісне Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області, з підстав невідповідності місця розташування об’єкта вимогам законів, а саме:

за даними Державного земельного та інших кадастрів в результаті проведеного аналізу 
бажаного місця розташування встановлено, що ділянка 3520585000:02:000:2121 сформована 
з невитребуваної земельної частки (паю) та право комунальної власності на неї 
зареєстровано 23.04.2018, що, враховуючи положення статті 13 Закону України «Про 
порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток 
(паїв)» (протягом 7 років з дня державної реєстрації права комунальної власності на 
земельну ділянку, сформовану з невитребуваної земельної частки (паю), забороняється 
передача її у приватну власність), унеможливлює прийняття позитивного рішення щодо 
надання дозволу.

З а -4  
Проти - 
Утрималися - 
Рекомендації - 
Пропозиції -

5.30 Про відмову Мушик Тетяні Миколаївні у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок земель 
комунальної власності за межами села Нова Осота на території Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів), з 
підстав невідповідності місця розташування об’єкта вимогам законів, а саме:

за даними Державного земельного та інших кадастрів земельна ділянка розташована в 
межах земель водного фонду (прибережної захисної смуги), а відповідно до п. 4 ст. 83 
Земельного кодексу України землі водного фонду не можуть передаватися з комунальної 
Власності в приватну.

З а -4  
Проти - 
Утрималися - 
Рекомендації - 
Пропозиції -
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5.31 Про відмову Скрипнику Віталію Олександровичу у наданні дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для рибогосподарських 
потреб (код КВЦПЗ 10.07), орієнтовною площею 1,5000 га, розташованої за межами села 
Триліси ( )лександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, з 
підстіж невідповідності місця розташування об’єкта вимогам законів, прийнятих відповідно 
до них нормативно-правових актів, а саме:

виходячи з положень статей 116 та 121 Земельного кодексу України громадяни України 
не мають права на безоплатну приватизацію ділянок з цільовим призначенням для 
р ибо і ос п о; тре ьких потреб;

відповідно до статті 134 Земельного кодексу України право власності на земельну 
ділянку для рибогосподарських потреб може набуватись виключно на конкурентних засадах 
(чемельних торгах), що унеможливлює прийняття позитивного рішення щодо надання 
дочволу.

За - 4
11 роти - 
У трималися - 
Рекомендації -
І І рокочи ції -

5.32 І Іро відмову у наданні дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства (код 
КВЦПЗ 01.03) Лантуху Миколі Сергійовичу, Лантух Марині Юріївні, Дорошко Ірині 
Олександрівні, кожному орієнтовними площами 2,0000 га та Дорошку Олександру 
Юрійовичу орієнтовною площею 1,80000 га, за рахунок земельної ділянки з кадастровим 
номером 3520587500:02:000:1419 комунальної власності, за межами села Нова Осота 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, з підстав 
невідповідності місця розташування об’єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них 
нормативно-правових актів, а саме:

рішенням Староосотської сільської ради Олександрівського району Кіровоградської 
області від 04.08.2020 р. № 940 ДП «Олександрівський лісгосп» надано дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне 
користування для ведення лісового господарства;

за даними Державного земельного та інших кадастрів в результаті проведеного аналізу 
бажаного місця розташування встановлено, що ділянка має крутизну схилів понад 7 градусів, 
що, враховуючи положення статті 47 Закону України «Про охорону земель» (розорювання 
схилів крутизною понад 7 градусів забороняється), унеможливлює інтенсивне використання 
ділянки, виконання вимог ст. 91 Земельного кодексу України в частині обов’язку 
використання ділянки за бажаним цільовим призначенням та відповідно прийняття 
позитивного рішення щодо надання дозволу.

З а -4  
Проти - 
Утрималися - 
Рекомендації - 
Пропозиції -

5.33 Про відмову Мостиці Діонісію Сергійовичу 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, за рахунок 
земельної ділянки з кадастровим номером 3520585000:02:000:2122, розташованої за межами 
села Підлісне Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області, з підстав невідповідності місця розташування об’єкта вимогам законів, а саме:
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за даними Державного земельного та інших кадастрі» » результаті проведеного аналізу 
бажаного місця розташування встановлено, що ділянка 3520585000:02:000:2122 сформована 
з невитребуваної земельної частки (паю) та право комунальної власності на неї 
зареєстровано 23.04.2018, що, враховуючи положення етап і 13 Закону України «Про 
порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток 
(паїв)» (протягом 7 років з дня державної реєстрації права комунальної власності на 
земельну ділянку, сформовану з невитребуваної земельної частки (паю), забороняється 
передача її у приватну власність), унеможливлює прийняття позитивного рішення щодо 
надання дозволу;

згідно з даними Державного реєстру прав ділянка 3520585000:02:000:2122 перебуває в 
оренді Колосовича Сергія Едуардовича, що, враховуючи положення частини 6 статті 118 
Земельного кодексу України, унеможливлює прийняття позитивного рішення щодо надання 
дозволу без погодження землекористувача, яке в даному випадку до клопотання не додано.

З а -4  
Проти - 
Утрималися - 
Рекомендації - 
Пропозиції -

5.34 Про відмову Бондаренку Віктору Федоровичу у наданні дозволу на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за 
рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 3520586500:02:000:0574, за межами села 
Соснівка на території Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області, з підстав невідповідності місця розташування об’єкта вимогам 
законів, а саме: відповідно до договору оренди землі для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва, укладеного під час дії воєнного стану, зареєстрованого 
від 19.07.2022 р. за № иА35040250000048915-00027-КН ділянка 3520586500:02:000:0574 до
3 1.03.2023 р. перебуває в оренді ФГ «РОСТОК», враховуючи положення частини 6 статті 118 
Земельного кодексу України, унеможливлює прийняття позитивного рішення щодо надання 
дозволу без погодження землекористувача, яке в даному випадку до клопотання не додано.

З а -4  
Проти - 
Утрималися - 
Рекомендації - 
Пропозиції -

5.35 Про відмову Шишці Олександру Олександровичу у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
індивідуального гаражу (код КВЦПЗ 02.05), орієнтовною площею 0,0100 га, за рахунок 
земель комунальної власності в межах села Нова Осота на території Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних 
матеріалів), з підстав невідповідності місця розташування об’єкта вимогам законів, 
генеральних планів населених пунктів, а саме: згідно з генеральним планом села Нова Осота, 
земельна ділянка належить до зони зелених насаджень в санітарно-захисних зонах С-6, що 
унеможливлює її використання для будівництва індивідуального гаражу.

З а -4  
Проти - 
Утрималися - 
Рекомендації - 
Пропозиції -
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01.07), орієнтовною площею 0,6000 га, за рахунок земельної ділянки комунальної власності 
за межами села Підлісне на території Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів), з підстав 
невідповідності місця розташування об’єкта вимогам законів, а саме:

за даними Державного земельного та інших кадастрів земельна ділянка розташована в 
межах земель водного фонду (прибережної захисної смуги), а відповідно до ст. 61 
Земельного кодексу України та ст. 89 Водного кодексу України у прибережних захисних 
смугах забороняється розорювання земель, а також городництво.

З а -4  
Проти - 
Утрималися - 
Рекомендації - 
Пропозиції -

5.40 Про відмову Коваленко Вікторії Миколаївні та Лень Леоніду Миколайовичу у наданні 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 
для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), кожному орієнтовною 
площею 2,0000 га, за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 
3520583500:02:000:9083 комунальної власності, за межами села Красносілка 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, з підстав 
невідповідності місця розташування об’єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них 
нормативно-правових актів, а саме:

рішенням Олександрівської селищної ради від 28.01.2022 р. № 3701 надано дозвіл ДП 
«Олександрівське лісове господарство» на розроблення проекту землеустрою щодо 
підведення земельної ділянки в постійне користування для ведення лісового господарства;

за даними Державного земельного та інших кадастрів в результаті проведеного аналізу 
бажаного місця розташування встановлено, що ділянка має крутизну схилів понад 7 градусів, 
що, враховуючи положення статті 47 Закону України «Про охорону земель» (розорювання 
схилів крутизною понад 7 градусів забороняється), унеможливлює інтенсивне використання 
ділянки, виконання вимог ст. 91 Земельного кодексу України в частині обов’язку 
використання ділянки за бажаним цільовим призначенням та відповідно прийняття 
позитивного рішення щодо надання дозволу.

З а -4  
Проти - 
Утрималися - 
Рекомендації - 
Пропозиції -

5.41 Про відмову Марченку Сергію Олександровичу у наданні дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок 
земельної ділянки з кадастровим номером 35205283500:02:000:9083 комунальної власності, 
за межами села Красносілка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області, з підстав невідповідності місця розташування об’єкта вимогам 
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а саме:

рішенням Олександрівської селищної ради від 28.01.2022 р. № 3701 надано дозвіл ДП 
«Олександрівське лісове господарство» на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в постійне користування для ведення лісового господарства;

за даними Державного земельного та інших кадастрів в результаті проведеного аналізу 
бажаного місця розташування встановлено, що ділянка має крутизну схилів понад 7 градусів, 
що, враховуючи положення статті 47 Закону України «Про охорону земель» (розорювання 
схилів крутизною понад 7 градусів забороняється), унеможливлює інтенсивне використання



ДІЛИМКН, ииконаиня вимої1 ст. 91 Земельного кодексу України в частині обов’язку 
ммкормсіїїнни ділянки за бажаним цільовим призначенням та відповідно прийняття 
ітш іминого рішення щодо надання дозволу.

1« - 4 
І Іро і II - 
У  трималися - 
Рекомендації -
I Іроиозиції -

5.42 Про підмову Семеновій Ользі Олександрівні 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 за рахунок 
земель комунальної власності за межами села Омельгород на території Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, з підстав невідповідності 
місця розташування об’єкта вимогам законів, а саме:

за даними Державного земельного та інших кадастрів земельна ділянка розташована в 
межах земель лісогосподарського призначення, а відповідно до п. 4 ст. 84 Земельного 
кодексу України землі лісогосподарського призначення не можуть передаватися з 
комунальної власності в приватну.

За - 4
I I роти -
У трималися - 
Рекомендації - 
Пропозиції -

5.43 Про відмову Трегуб Світлані Миколаївні у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння і випасання 
худоби (код КВЦПЗ 01.08), орієнтовною площею 2,0000 га, за межами села Красносілля на 
території Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 
(відповідно до графічних матеріалів), з підстав невідповідності місця розташування об’єкта 
вимогам законів, а саме:

згідно з частиною 6 ст. 118 Земельного кодексу України до клопотання мають 
додаватися графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної 
ділянки, проте в поданому клопотанні не можливо чітко визначити місце розміщення 
земельної ділянки, що унеможливлює ідентифікацію бажаного місця розташування ділянки 
вказаної у клопотанні та відповідно прийняття позитивного рішення щодо надання дозволу.

З а - 4  
Проти - 
Утрималися - 
Рекомендації - 
Пропозиції -

5.44 Про відмову Драч Антоніні Петрівні у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1.3500 га, за рахунок 
земельної ділянки в межах села Кримки на території Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів), з 
наступних підстав: подані матеріали не відповідають вимогам законів, прийнятих відповідно 
до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої 
містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань 
використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів 
землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у
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встановленому законом порядку, у відповідності до частини сьомої статті 118 Земельного 
кодексу України, з наступних підстав: у відповідності до пункту 4 статті 116 Земельного 
кодексу передача земельних ділянок безоплатно у власність громадян у межах норм, 
визначених цим Кодексом, проводиться один раз по кожному виду використання (право 
власності на земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства 
громадянкою Драч А.П. використано, відповідно державного акту на право власності ЯЛ 
558481 від 23.09.2011 року).

З а - 4  
Проти - 
Утрималися - 
Рекомендації -
Пропозиції -  Драч Антоніні Петрівні звернутись у відповідні органи для оформлення 

спадкового права на земельну ділянку.

5.45 Про відмову Бургаз Артему Миколайовичу у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння і випасання 
худоби (код КВЦПЗ 01.08), орієнтовною площею 2,0000 га, за межами села Красносілля на 
території Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 
(відповідно до графічних матеріалів), з підстав невідповідності місця розташування об’єкта 
вимогам законів, а саме:

згідно з частиною 6 ст. 118 Земельного кодексу України до клопотання мають 
додаватися графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної 
ділянки, проте в поданому клопотанні не можливо чітко визначити місце розміщення 
земельної ділянки, що унеможливлює ідентифікацію бажаного місця розташування ділянки 
вказаної у клопотанні та відповідно прийняття позитивного рішення щодо надання дозволу. 

З а - 4  
Проти - 
Утрималися - 
Рекомендації - 
Пропозиції -

5.46 Про відмову СТОВ «Тясмин», у наданні дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), невитребуваної частки (паю) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗ 01.01), в оренду на земельну ділянку, за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення (відповідно схеми поділу земель 
колективної власності колишнього КСП Тясмин) за межами села Бірки Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, з наступних підстав: подані 
матеріали не відповідають вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно- 
правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, 
схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель 
адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування 
•територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку, у 
відповідності до частини сьомої статті 118 Земельного кодексу України, а саме:

земельна ділянка № 254, орієнтовною площею -  2,8500 га, зазначена заявником у 
графічних матеріалах перебуває в приватній власності третіх осіб (відповідно державного 
акту на право приватної власності від 07.08.2003 за № 193 серія Р1 308871).

З а - 4  
Проти - 
Утрималися - 
Рекомендації - 
Пропозиції -



5.47 Про відмову Капелюшному Олексію Миколайовичу, Капелюшному Євгенію 
Миколайовичу, Капелюшному Миколі Михайловичу у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального 
садівництва (код КВЦПЗ 01.05), орієнтовними площами 0,1200 га, за рахунок земель 
комунальної власності в межах селища міського типу Олександрівка на території 
Олександрійської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 
(ніднонідно до графічних матеріалів), з підстав невідповідності місця розташування об’єкта 
вимогам законів, генеральних планів населених пунктів, а саме:

згідно з генеральним планом селища міського типу Олександрівка, земельна ділянка 
належить до зони зелених насаджень в санітарно -  захисних зонах С -  6, що унеможливлює 
її використання для індивідуального садівництва.

За - 4 
11роти - 
У трималися - 
Рекомендації -
І Іропозиції -

5.48 Про відмову Дзюбі Олегу Миколайовичу у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,1000 га, за рахунок 
земель комунальної власності в межах селища міського типу Олександрівка на території 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 
(відповідно до графічних матеріалів), з підстав невідповідності місця розташування об’єкта 
вимогам законів, генеральних планів населених пунктів, а саме:

згідно з генеральним планом селища міського типу Олександрівка, земельна ділянка 
належить до зони земель сільськогосподарських підприємств, установ та організацій СВ -  2, 
що потребує спеціальних погоджень у наданні громадянам земельних ділянок для ведення 
особистого селянського господарства.

З а - 4  
Проти - 
Утрималися - 
Рекомендації - 
Пропозиції -

5.49 Про відмову Хмарі Ользі Іванівні у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,0000 га, розташованої в межах села 
Гайове Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, з 
підстав невідповідності місця розташування об’єкта вимогам законів, а саме:

за даними Державного земельного та інших кадастрів в результаті проведеного аналізу 
бажаного місця розташування встановлено, що ділянка перебуває в приватній власності 
(територія земельної ділянки 3520581700:53:000:0070), що, враховуючи положення статей 
13, 14 Конституції України та статті 122 Земельного кодексу України, унеможливлює 
прийняття позитивного рішення щодо надання дозволу.

З а - 4  
Проти - 
Утрималися - 
Рекомендації - 
Пропозиції -
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5.50 Про відмову Орлику Івану Полікарповичу у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, за рахунок 
земельної ділянки за межами села Бірки на території Олександрі вської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів), з 
підстав невідповідності місця розташування об’єкта вимогам законів, а саме:

відповідно до пункту 4 статті 116 Земельного кодексу України передача земельних 
ділянок безоплатно у власність громадян у межах норм, визначених цим Кодексом, 
проводиться один раз по кожному виду використання, а право на безоплатну приватизацію 
земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства громадянином 
Орликом Іваном Полікарповичем використано (безоплатно приватизовано ділянку 
3520580300:02:000:5017).

З а - 4  
Проти - 
Утрималися - 
Рекомендації - 
Пропозиції -

5.51 Про відмову 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 2,0000 га, розташованої 
за межами села Несваткове Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області, з підстав невідповідності місця розташування об’єкта вимогам 
законів, а саме:

за даними Державного земельного та інших кадастрів земельна ділянка розташована в 
межах земель лісогосподарського призначення державної власності, а відповідно до п. 4 ст. 
84 Земельного кодексу України землі лісогосподарського призначення не можуть 
передаватися з державної власності в приватну.

З а - 4  
Проти - 
Утрималися - 
Рекомендації - 
Пропозиції -

5.52 Про відмову Голубу Сергію Васильовичу 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 в межах села Цвітне на території Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно до графічних матеріалів), з 
підстав невідповідності місця розташування об’єкта вимогам законів, а саме:

відповідно до пункту 4 статті 116 Земельного кодексу України передача земельних 
ділянок безоплатно у власність громадян у межах норм, визначених цим Кодексом, 
проводиться один раз по кожному виду використання, а право на безоплатну приватизацію 
земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства громадянином Голубом 
Сергієм Васильовичем використано (безоплатно приватизовано ділянку 
3520588500:51:000:0335).

З а - 4  
Проти - 
Утрималися - 
Рекомендації - 
Пропозиції -
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5.53 Про відмову Денисенко Людмилі Григорівні у наданні дозволу на розробку проекту 
темлеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння і випасання 
худоби (код КВЦПЗ 01.08), орієнтовною площею 3,5000 га, розташованої за межами села 
С'три мі їжа Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області, і підстав невідповідності місця розташування об’єкта вимогам законів, а саме: 
рішенням восьмої сесії Олександрівської селищної ради восьмого скликання № 172 від 26 
лютого 2021 року «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» встановлений граничний розмір площі земельних ділянок, які 
передаються громадянам в оренду, сумарна площа яких не має перевищувати:

для сінокосіння та випасання худоби - 2,0 га.
З а - 4
11 ро ги - 
Утрималися - 
Рекомендації -
1 Іропозиції -

5.54 Про відмову Релігійній громаді парафії на честь ікони Божої Матері Казанської 
Олександрійської єпархії УПЦ у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у постійне користування для будівництва та обслуговування 
будівель громадських та релігійних організацій (код згідно КВЦПЗ 03.04), орієнтовною 
площею 0,1500 га, за адресою: вулиця Погребняка, 88, селищі міського типу Єлизаветградка 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області з підстав 
невідповідності місця розташування об’єкта вимогам законів, а саме:
відповідно до п. З ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної документації» за 
відсутності розробленої і затвердженої містобудівної документації обмеження щодо надання 
земельних ділянок не поширюються у випадку розташування на земельній ділянці будівлі 
(споруди), що перебуває у власності особи, проте заявником не додано документів, які б 
належним чином підтверджували право власності на нерухоме майно, розташоване на 
ділянці, що унеможливлює прийняття позитивного рішення щодо надання дозволу.

З а - 4  
Проти - 
Утрималися - 
Рекомендації - 
Пропозиції -

5.55 Про відмову Денисенко Валентині Василівні у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального 
садівництва (код КВЦПЗ 01.05), орієнтовною площею 0,1200 га, за рахунок земель 
комунальної власності за адресою: вулиця Шкільна, село Стримівка на території 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 
(відповідно до графічних матеріалів), з підстав невідповідності місця розташування об’єкта 
вимогам законів, а саме:
за даними Державного земельного та інших кадастрів ділянка знаходиться в межах дії 
обмеження у використанні земель - санітарно-захисної зони навколо кладовища, а згідно з 
пунктом 5.10 Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, 
затверджених Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.1996 р. № 173 у 
санітарно-захисних зонах не можна допускати розміщення садів;
відповідно до п. 4 ст. 83 Земельного кодексу України землі загального користування 
населених пунктів не можуть передаватися з комунальної власності в приватну.

З а - 4
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Проти - 
Утрималися - 
Рекомендації - 
Пропозиції -

5.56 Про відмову Волошину Олександру Ашотовичу та Волошиній Людмилі Василівні у 
наданні дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), 
орієнтовною площею 2,0000 га, в за межами села Китайгород Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області (відповідно графічних матеріалів) з 
підстав невідповідності місця розташування об’єкта вимогам законів, а саме:
за даними Державного земельного та інших кадастрів в результаті проведеного аналізу 
бажаного місця розташування встановлено, що ділянка перебуває в постійному користуванні 
ір. Мороза Віктора Миколайовича (відповідно до державного акта на право постійного 
користування землею серії КР № 3520555000:02:000 від 24 грудня 2001 року, 
зареєстрованого за № 86), проте до клопотання не додано погодження землекористувача, 
передбачене частиною 6 статті 118 Земельного кодексу України, що унеможливлює 
прийняття позитивного рішення щодо надання дозволу.

З а - 4  
Проти - 
Утрималися - 
Рекомендації - 
Пропозиції -

5.57 Про відмову Кравченко Нелі Афанасіївні 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, за рахунок 
земельної ділянки розташованої за межами селища міського типу Єлизаветградка 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, з підстав 
невідповідності місця розташування об’єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них 
нормативно-правових актів, а саме:
за даними Державного земельного та інших кадастрів частина земельної ділянки 
розташована в межах земель лісогосподарського призначення державної власності, а 
відповідно до п. 4 ст. 84 Земельного кодексу України землі лісогосподарського призначення 
не можуть передаватися з державної власності в приватну.,
за даними Державного земельного та інших кадастрів в результаті проведеного аналізу 
бажаного місця розташування встановлено, що ділянка має крутизну схилів понад 7 градусів, 
що, враховуючи положення статті 47 Закону України «Про охорону земель» (розорювання 
схилів крутизною понад 7 градусів забороняється), унеможливлює інтенсивне використання 
ділянки, виконання вимог ст. 91 Земельного кодексу України в частині обов’язку 
використання ділянки за бажаним цільовим призначенням та відповідно прийняття 
позитивного рішення щодо надання дозволу.

З а - 4  
Проти - 
Утрималися - 
Рекомендації - 
Пропозиції -

6.1 Про надання дозволу ДП «Оникіївське лісове господарство» на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки площею 2,8468 га з 
кадастровим номером 3520585000:02:000:2121, що розташована за межами села Підлісне 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.



11 ро ги - 
Утрималися - 
Рекомендації -
I Іроночиції-

6.2 І Іро надання дозволу Зикову Роману Сергійовичу на розроблення технічної документації 
і'і землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки орієнтовною площею 0,10 га, за 
адресою: вулиця Шевченка, 34, селище міського типу Олександрівка Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

За - 4
II ро ги -
У трималися - 
Рекомендації - 
І Іропозиції -

11.1 Про затвердження проекту землеустрою та передачу) в оренду Торубарі Володимиру 
Андрійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 3520555100:50:112:0043 терміном на 10 
(десять) років, площею 0,2000 га, для будівництва та обслуговування інших будівель 
громадської забудови (код КВЦПЗ - 03.15), в тому числі: площею 0,2000 га -  землі під 
соціально -  культурними об’єктами, за рахунок земель, комунальної власності, які не надані 
у власність або постійне користування за адресою: вулиця Незалежності України, 1296, 
селище міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області. Встановити річний розмір орендної плати на рівні 5 % від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

З а - 4  
Проти - 
Утрималися -
Рекомендації -  встановити річний розмір орендної плати на рівні 7 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки.
Пропозиції -

14.1 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у постійне користування 
Державному підприємству «Оникіївському лісовому господарству» земельну ділянку 
3520585000:02:000:0660 площею 13,6654 га, для ведення лісового господарства і пов’язаних 
з ним послуг (КВЦПЗ -  09.01), в тому числі: площею 13,6654 га -  земельні лісові ділянки, 
вкриті лісовою рослинністю, за рахунок земель, лісогосподарського призначення, за межами 
села Підлісне Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області та передачу з комунальної власності територіальної громади Олександрівської 
селищної ради в державну власність в особі Кіровоградської обласної військової 
адміністрації, земельну ділянку 3520585000:02:000:0660 площею 13,6654 га, для ведення 
лісового господарства і пов’язаних з ним послуг (КВЦПЗ -  09.01), за рахунок земель, 
лісогосподарського призначення, за межами села Підлісне Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області за актом приймання -  передачі.

З а - 4  
Проти - 
Утрималися - 
Рекомендації -
І Іропозиції -

14.2 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у постійне користування 
Державному підприємству «Оникіївському лісовому господарству» земельну ділянку
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3520580500:02:000:0337 площею 5,1863 га, для ведення лісового господарства і пов’язаних з 
ним послуг (КВЦПЗ -  09.01), в тому числі: площею 5,1863 га -  земельні лісові ділянки, 
вкриті лісовою рослинністю, за рахунок земель, лісогосподарського призначення, за межами 
села Бовтишка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області та передачу з комунальної власності територіальної громади Олександрівської 
селищної ради в державну власність в особі Кіровоградської обласної військової 
адміністрації, земельну ділянку 3520580500:02:000:0337 площею 5,1863 га, для ведення 
лісового господарства і пов’язаних з ним послуг (КВЦПЗ -  09.01), за рахунок земель, 
лісогосподарського призначення, за межами села Бовтишка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області за актом приймання -  передачі.

З а - 4  
Проти - 
Утрималися - 
Рекомендації - 
Пропозиції -

14.3 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у постійне користування 
Державному підприємству «Оникіївському лісовому господарству» земельну ділянку 
3520583000:02:000:0851 площею 10,2417 га, для ведення лісового господарства і пов’язаних
з ним послуг (КВЦПЗ -  09.01), в тому числі: площею 10,2417 га -  земельні лісові ділянки, 
вкриті лісовою рослинністю, за рахунок земель, лісогосподарського призначення, за межами 
села Івангород Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області та передачу з комунальної власності територіальної громади Олександрівської 
селищної ради в державну власність в особі Кіровоградської обласної військової 
адміністрації, земельну ділянку 3520583000:02:000:0851 площею 10,2417 га, для ведення 
лісового господарства і пов’язаних з ним послуг (КВЦПЗ -  09.01), за рахунок земель, 
лісогосподарського призначення, за межами села Івангород Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області за актом приймання -  передачі.

З а - 4  
Проти - 
Утрималися - 
Рекомендації - 
Пропозиції -

14.4 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у постійне користування 
Державному підприємству «Оникіївському лісовому господарству» земельну ділянку 
3520583000:02:000:0496 площею 9,9608 га, для ведення лісового господарства і пов’язаних з 
ним послуг (КВЦПЗ -  09.01), в тому числі: площею 9,9608 га -  земельні лісові ділянки, 
вкриті лісовою рослинністю, за рахунок земель, лісогосподарського призначення, за межами 
села Івангород Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області та передачу з комунальної власності територіальної громади Олександрівської 
селищної ради в державну власність в особі Кіровоградської обласної військової 
адміністрації, земельну ділянку 3520583000:02:000:0496 площею 9,9608 га, для ведення 
лісового господарства і пов’язаних з ним послуг (КВЦПЗ -  09.01), за рахунок земель, 
лісогосподарського призначення, за межами села Івангород Олександрівської селищної ряди 
Кропивницького району Кіровоградської області за актом приймання -  передачі.

З а - 4  
Проти - 
Утрималися - 
Рекомендації - 
Пропозиції -
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14,5 Про затвердження проекту землеустрою та передачу у постійне користування 
Державному підприємству «Оникіївському лісовому господарству» земельну ділянку 
3520580500:02:000:0338 площею 11,6778 га, для ведення лісового господарства і пов’язаних
ч ним послуг (КВЦПЗ -  09.01), в тому числі: площею 11,6778 га -  земельні лісові ділянки, 
«криті лісовою рослинністю, за рахунок земель, лісогосподарського призначення, за межами 
сели Іижтиіпка Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
оГшісті та передачу з комунальної власності територіальної громади Олександрівської 
селищної ради в державну власність в особі Кіровоградської обласної військової 
адміністрації, земельну ділянку 3520580500:02:000:0338 площею 11,6778 га, для ведення 
лісового господарства і пов’язаних з ним послуг (КВЦПЗ -  09.01), за рахунок земель, 
лісогосподарського призначення, за межами села Бовтишка Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області за актом приймання -  передачі.

За - 4
11 роти - 
Утрималися - 
Рекомендації - 
І Іроиозиції-

21.1 Технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗ -  01.01) загальною площею 
34,2710 га, за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, Олександрівська 
селищна рада, за межами села Стара Осота, земельні ділянки: № 0001 ;№ 0003; № 0123; № 
0154; № 0217; № 0219; № 0221; № 0222; № 0223; 0237 та передати в оренду СТОВ 
«Агрофірма Ясенівська» земельні ділянки (відповідно Схеми поділу земель КСП ім. Кірова):

№ 0001 орієнтовною площею 2,2428 га;
№ 0003 орієнтовною площею 3,0263 га;
№ 0123 орієнтовною площею 2,4703 га;
№ 0154 орієнтовною площею 3,7077 га;
№ 0217 орієнтовною площею 3,4967 га;
№ 0219 орієнтовною площею 3,8820 га;
№ 0221 орієнтовною площею 4,0376 га;
№ 0222 орієнтовною площею 3,9616 га;
№ 0223 орієнтовною площею 3,9204 га;
№ 0237 орієнтовною площею 3,5256 га, 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, у тому числі 34,2710 га ріллі, терміном до
3 1.09.2023 року без права поновлення та укладення договору на новий строк, які розташовані 
за межами села Стара Осота Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області, орендну плату за користування земельними ділянками зазначеними 
у пункті 2 цього рішення встановити в розмірі 8% (вісім) їх нормативних грошових оцінок, 
що визначаються від середньої нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області. 

З а - 4  
Проти - 
Утрималися - 
Рекомендації - 
Пропозиції -

23.1 Про затвердження документації із землеустрою та передачу в оренду Пушкарьовій 
Ірині Вікторівні земельну ділянку (кадастровий номер 3520555100:50:018:0072) терміном на 
20 (двадцять) років, площею 0,0422 га, для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка (код КВЦПЗ 02.01), в тому 
числі: площею 0,0422 га -  малоповерхова забудова за рахунок земель, які не надані у
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власність або постійне користування за адресою: провулок Шевченка, 8А, селище міського 
типу Олександрівна Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області, встановити річний розмір орендної плати на рівні 0,5 % від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

З а - 4  
Проти - 
Утрималися - 
Рекомендації - 
Пропозиції -

23.2 Про затвердження документації із землеустрою та передачу в оренду ТОВ «Юкрейн
Тауер Компані» терміном на 20 років земельну ділянку 3520587500:51:000:0106 площею 
0,0048 га, з них 0,0048 га: земель, які використовуються для технічної інфраструктури за 
рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення (код КВЦПЗ 13.01.Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд 
телекомунікацій) за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район,
Олександрівська селищна рада, село Стара Осота. Орендну плату за користування земельною 
ділянкою, зазначену в пункті 2 цього рішення встановити в розмірі 12% (дванадцять) від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

З а - 4  
Проти - 
Утрималися - 
Рекомендації - 
Пропозиції -

23.3 Про затвердження документації із землеустрою та передачу в оренду 
Олександрівському районному споживчому товариству строком на 20 років земельну 
ділянку 3520555100:50:045:0027 площею 0,0882 га для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі за рахунок земель житлової та громадської забудови, у тому числі 0,0882 га 
землі, які використовуються у комерційних цілях, за адресою: Кіровоградська область, 
Кропивницький район, Олександрівська селищна рада, селище міського типу Олександрівна, 
вулиця Коцюбинського, 4. Орендну плату за користування земельною ділянкою зазначеною 
у пункті 2 цього рішення встановити у розмірі 10% (десять) від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки.

З а - 4 
Проти - 
Утрималися -
Рекомендації - встановити річний розмір орендної плати на рівні 12 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки 
Пропозиції -

25.1 Про затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної 
ділянки, площею 0,1168 га, що надана у користування ПрАТ «Київстар» для розміщення та 
експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій на території Олександрівської селищної 
територіальної громади Кропивницького району Кіровоградської області (за межами 
населених пунктів)» (за межами села Поселянівка). Нормативна грошова оцінка земельної 
ділянки 3520587500:02:000:7504 на 01 січня 2022 року складає: 143537,86 грн. (сто сорок три 
тисячі п ’ятсот тридцять сім гривень 86 копійок).

З а - 4  
Проти - 
Утрималися - 
Рекомендації -
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11ропозиції -

26.1 Про надання Скіпі Таїсі Олександрівні та Костенко Тетяні Василівні в оренду терміном 
іш 10 (десять) років земельну ділянку 3520555100:50:042:0005 площею 0,0367 га для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ -  03.07), що розташована за 
адресою: вул. Шевченка, 19А, селище міського типу Олександрівна Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. Встановити орендну плату 
ча користування земельною ділянкою, зазначеною в пункті 1 цього рішення, в розмірі 10% 
(десять) від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

За - 4 
11роти - 
Утрималися -
Рекомендації - встановити річний розмір орендної плати на рівні 12 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки 
Пропозиції -

26.2 Про надання дозволу ТОВ «Юкрейн Тауер Компані» на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 20 років для 
розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій (код згідно КВЦПЗ 13.01) 
орієнтовною площею 0,0048 га, за рахунок земель комунальної власності, які не надані у 
власність або постійне користування, що розташована в межах села Івангород 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

З а - 4  
Проти - 
Утрималися - 
Рекомендації - 
Пропозиції -

27.1 Про надання дозволу Шматковській Світлані Вікторівні на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок загальною орієнтовною площею 0,0060 га в 
користування на умовах особистого строкового платного сервітуту для розміщення 
тимчасових споруд (0,0030 га для розміщення ТС-1 та 0,0030 га для розміщення ТС-2) за 
рахунок земель комунальної власності, які не надані у власність чи постійне користування по 
вулиці Шевченка в селищі міського типу Олександрівна Кропивницького району 
Кіровоградської області (біля магазину «Будмайстер»).

З а - 4  
Проти - 
Утрималися - 
Рекомендації - 
Пропозиції -

27.2 Про надання дозволу Службі автомобільних доріг у Кіровоградській області на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне 
користування для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту 
та дорожнього господарства (код згідно з КВЦПЗ 12.04) (під автомобільною дорогою 
загального користування державної власності Н-14 Олександрівка-Кропивницький- 
Знам’янка на ділянці км 1+341 -  5+665) орієнтовною площею 10,42 га, за рахунок земель 
комунальної власності, які не надані у власність або постійне користування, в межах 
населеного пункту Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.

З а - 4  
Проти -
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Утрималися - 
Рекомендації - 
Пропозиції -

27.3 Надати дозвіл ТОВ «Задор» на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки орієнтовною площею 0,0045 га в користування на умовах особистого 
строкового платного сервітуту для розміщення тимчасової споруди за рахунок земель 
комунальної власності, які не надані у власність чи постійне користування в селищі міського 
типу Олександрівка по вулиці Шевченка (біля ПАТ «Укртелеком»).

З а - 4  
Проти - 
Утрималися - 
Рекомендації - 
Пропозиції -

27.4 Надати дозвіл ТОВ «Задор» на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки орієнтовною площею 0,0050 га в користування на умовах особистого 
строкового платного сервітуту для розміщення тимчасової споруди за рахунок земель 
комунальної власності, які не надані у власність чи постійне користування в селищі міського 
типу Олександрівка по вулиці Незалежності України (біля магазину «Канді»),

За - 4 
Проти - 
Утрималися - 
Рекомендації - 
Пропозиції -

28.1 Про надання згоди Бажану Ігорю Миколайовичу на передачу орендованої земельної 
ділянки 3520555100:50:078:0041 площею 0,1692 га в суборенду ТОВ «Укрдіагностика» (код 
КВЦПЗ 12.08. Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних 
послуг та допоміжних операцій), що розташована за адресою: вулиця Вишнева, 16г, селище 
міського типу Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області, при цьому термін суборенди земельної ділянки не повинен 
перевищувати термін оренди майна, без зміни цільового призначення.

З а - 4  
Проти - 
Утрималися - 
Рекомендації - 
Пропозиції -

29.1 Про внесення змін до договорів оренди земельних ділянок ПрАТ «Київстар» шляхом 
зміни сторони орендаря на ТОВ «Юкрейн Тауер Компані» для розміщення та експлуатації 
об’єктів і споруд телекомунікацій (код КВЦПЗ -  13.01):

3520587500:02:000:7504 площею 0,1168 га, що розташована за межами села Поселянівка 
(право оренди від 17.09.2021 року терміном на 10 років);
3520585001:51:000:0018 площею 0,134 га, що розташована по вулиці Леніна, 51-А в селі 
Підлісне (договір оренди від 14.07.2009 року № 040937900001 терміном на 17 років (з 
урахуванням додаткової угоди від 12.07.2019 року № 1);
3520584001:51:000:0005 площею 0,0520 га, що розташована по вулиці Олізька в селі 
Красносілля (договір оренди від 15.03.2007 року № 4 терміном на 49 років); 
3520580500:51:000:0353 площею 0,1182 га, що розташована по вулиці Соснова 
(навпроти колишнього господарського двору) в селі Бовтишка (право оренди від 
13.07.2022 року терміном на 15 років);



зо
3520587000:51:000:0067 площею 0,0827 га, що розташована в селі Ставидла (біля 
С 'танидлянської дільничої лікарні) (договір оренди від 26.03.2007 року № 1 терміном на 
4*> років);
3520588501:51:000:0007 площею 0,0949 га, що розташована по вулиці С. Неживого (біля 
ПіК) » селі Цвітне (договір оренди відІЗ.06.2008 року № 040837900002 терміном на 25 
років);
3520555100:50:089:0014 площею 0,10 га, що розташована по вулиці Незалежності 
України, 106 в селищі міського типу Олександрівка (право оренди від 01.02.2021 року 
терміном на 5 років)
( )лександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Змінити сторону орендодавця у договорах оренди земельних ділянок: 
3520585001:51:000:0018;
3520584001:51:000:0005;
3520588501:51:000:0007 з Підлісненської, Красносільської, Цвітненської сільських рад 
на Олександрівську селищну раду Кропивницького району Кіровоградської області.
Вс тановити річну орендну плату за користування земельними ділянками, зазначеними в
пункті 1 цього рішення, нарівні 12% (дванадцять) від їх нормативних грошових оцінок.
За - 4
11роти -
Утрималися -
Рекомендації -
1 Іропозиції -

ЗОЛ Про внесення змін до рішення сімнадцятої сесії восьмого скликання Олександрівської 
селищної ради від 27 серпня 2021 року № 1950 «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства Лящуку В.П..», а саме: у назві та тексті рішення слово "Лящук" в 
усіх відмінках замінити словом "Ляшук" у відповідному відмінку.

З а - 4  
Проти - 
Утрималися - 
Рекомендації - 
Пропозиції -

30.2 Про внесення змін до рішення 21 сесії 8 скликання Олександрівської селищної ради від
30 листопада 2021 року № 2898 «Про затвердження проекту землеустрою та передачу в 
оренду земельної ділянки для городництва Кутурлашу О.П.», викласти пункт 3 в новій 
редакції, а саме: «Встановити річний розмір орендної плати на рівні 11% (одинадцять)
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки».

З а - 4  
Проти - 
Утрималися - 
Рекомендації - 
Пропозиції -

30.3 Про внесення змін до рішення 21 сесії 8 скликання Олександрівської селищної ради від 
30 листопада 2021 року № 2900 «Про затвердження проекту землеустрою та передачу в 
оренду земельної ділянки для городництва Кутурлашу П.Д.», викласти пункт 3 в новій 
редакції, а саме: «Встановити річний розмір орендної плати на рівні 11% (одинадцять) від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки».

З а - 4



Проти - 
Утрималися - 
Рекомендації - 
Пропозиції -

30.4 Про внесення змін до рішення 21 сесії 8 скликання Олександрійської селищної ради від 
30 листопада 2021 року № 2899 «Про затвердження проекту землеустрою та передачу в 
оренду земельної ділянки для городництва Кутурлашу П.Д.», викласти пункт 3 в новій 
редакції, а саме: «Встановити річний розмір орендної плати на рівні 11% (одинадцять) від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки».

З а - 4  
Проти - 
Утрималися - 
Рекомендації - 
Пропозиції -

Внесена пропозиція: проекти рішень -

3.1 Про припинення користування земельними ділянками у зв’язку з добровільними 
відмовами.
3.2 Про припинення дії договору оренди та права оренди ФОП Іщенко JI.B. земельної ділянки 
3520584001:51:000:0007 по вулиці Центральна, 82 в селі Красносілля шляхом його розірвання 
за згодою сторін.
5.1 Про відмову у затвердженні проекту землеустрою та передачі у власність земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства Дігтярьову В.Ю.
5.2 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою громадянам за 
межами села Вищі Верещаки.
5.3 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Скічку Ю.Л.
5.4 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою громадянам за 
межами села Бірки.
5.5 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Семенченку М.І.
5.6 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Мельнику В.Л.
5.7 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Грушовому О.О.
5.8 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 
Майданиченко О.В.
5.9 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою Коваленко A.C. та 
Павлюковець О.С.
5.10 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Задорожній О.Д.
5.11 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Ковальчук Н.В.
5.12 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Пономаренко Л.М.
5.13 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Чубаровій К.П.
5.14 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Ігнатьєвій І.М.
5.15 Про відмову у затвердженні проекту землеустрою та передачі у власність земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства Казіміренко М. А.
5.16 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Уманець Г.О.
5.17 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Зеленько Г.Ю.
5.18 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Козупляці К.О.
5.19 Про відмову у затвердженні проекту землеустрою та передачі у власність земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства Толкач Г.В.
5.20 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Вульчин Д.Л.
5.21 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва Максимченко O.K.



5.22 І Іро відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 
Максимченко O.K.
5.23 І Іро підмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Швайці І.О.
5.24 І Іро відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Опалатенку О.П.
5.25 І Іро відмову у наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою Сухенко Н.О. та 
Скрипник K.M.
5.26 І Іро відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Назаренко Р.Ф.
5.27 І Іро відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Личаку С.О.
5.28 І Іро відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Сердюку О.В.
5.29 І Іро відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Ланецькому І.В.
5.30 І Іро відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Мушик Т.М.
5.31 І Іро відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Скрипнику В.О.
5.32 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою громадянам за 
рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 3520587500:02:000:1419.
5.33 І Іро відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Мостиці Д.С.
5.34 І Іро відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Бондаренку В.Ф.
5.35 І Іро відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Шишці О.О.
5.36 І Іро відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Маліні O.A.
5.37 І Іро відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Волошину О.В.
5.38 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою 
Мальованому 1.1.
5.39 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Кривошеї О.Г.
5.40 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Коваленко В.М. та 
Лень Л.М.
5.41 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Марченку С.О.
5.42 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Семеновій О.О.
5.43 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Трегуб С.М.
5.44 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Драч А.П.
5.45 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Бургаз А.М.
5.46 Про відмову у наданні дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
невитребуваної частки (пай) на умовах оренди СТОВ «Тясмин».
5.47 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою Капелюшному 
О.M., Капелюшному C.M., Капелюшному М.М.
5.48 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Дзюбі О.М.
5.49 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Хмарі О.І.
5.50 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Орлику І.П.
5.51 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Стояненко A.B.
5.52 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Голубу С.В.
5.53 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою 
Денисенко Л.Г.
5.54 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Релігійній 
громаді парафії на честь ікони Божої Матері Казанської Олександрійської єпархії УПЦ.
5.55 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Денисенко В.В.
5.56 Про відмову у наданні дозволів на розроблення проектів землеустрою Волошину O.A., 
Волошиній Л.В.
5.57 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Кравченко H.A.
6.1 Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земельної ділянки ДП «Оникіївське лісове господарство».
6.2 Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земельної ділянки по вулиці Шевченка, 34 селища міського типу 
Олександрівна.



11.1 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови Торубарі В.А.
14.1 Про затвердження проекту землеустрою та передачу земельної ділянки кадастровий
номер: 3520585000:02:000:0660 у постійне користування Державному підприємству
«Оникіївському лісовому господарству».
14.2 Про затвердження проекту землеустрою та передачу земельної ділянки кадастровий
номер: 3520580500:02:000:0337 у постійне користування Державному підприємству
«Оникіївському лісовому господарству».
14.3 Про затвердження проекту землеустрою та передачу земельної ділянки кадастровий
номер: 3520583000:02:000:0851 у постійне користування Державному підприємству
«Оникіївському лісовому господарству».
14.4 Про затвердження проекту землеустрою та передачу земельної ділянки кадастровий
номер: 3520583000:02:000:0496 у постійне користування Державному підприємству
«Оникіївському лісовому господарству».
14.5 Про затвердження проекту землеустрою та передачу земельної ділянки кадастровий
номер: 3520580500:02:000:0338 у постійне користування Державному підприємству
«Оникіївському лісовому господарству».
21.1 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу в оренду СТОВ 
«Агрофірма Ясенівська» земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва за межами села Стара Осота.
23.1 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) Пушкарьовій І.В.
23.2 Про затвердження проекту землеустрою та надання земельної ділянки
3520587500:51:000:0106 в оренду ТОВ «Юкрейн Тауер Компані».
23.3 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 
Олександрівському районному споживчому товариству для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі по вулиці Коцюбинського, 4 в селищі міського типу Олександрівка.
25.1 Про затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної 
ділянки, що надана у користування ПрАТ «Київстар».
26.1 Про надання земельної ділянки в оренду Скіпі Т.О. та Костенко Т.В. для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі.
26.2 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду ТОВ «Юкрейн Тауер Компані» для розміщення та експлуатації об’єктів і 
споруд телекомунікацій в межах села Івангород.
27.1 Про надання дозволу Шматковській С.В. на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок в користування на умовах особистого строкового сервітуту для 
розміщення тимчасових споруд по вул. Шевченка в селищі міського типу Олександрівка (біля 
магазину «Будмайстер»).
27.2 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в постійне користування Службі автомобільних доріг у Кіровоградській області в 
межах населеного пункту Олександрівка.
27.3 Про надання дозволу ТОВ «Задор» на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в користування на умовах особистого строкового сервітуту для розміщення 
тимчасових споруд в селищі міського типу Олександрівка по вулиці Шевченка (біля ПАТ 
«Укртелеком»)
27.4 Про надання дозволу ТОВ «Задор» на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в користування на умовах особистого строкового сервітуту для розміщення 
тимчасових споруд в селищі міського типу Олександрівка по вулиці Незалежності України 
(біля магазину «Канді»)
28.1 Про надання згоди Бажану І.М. щодо передачі орендованої земельної ділянки 
3520555100:50:078:0041 в суборенду ТОВ «Укрдіагностика».



29.1 lipo »несення змін до договорів оренди земельних ділянок ПрАТ «Київстар» шляхом 
зміни сторони орендаря на ТОВ «Юкрейн Тауер Компані».
Ж І  Про внесення змін в рішення 17 сесії Олександрівської селищної ради восьмого 
скликання № 1950 від 27.08.2021 року.
30.2 Про »несення змін в рішення 21 сесії 8 скликання № 2898 від 30 листопада 2021 року 
«Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для 
городництва Кутурлашу О.П.».
30.3 Про внесення змін в рішення 21 сесії 8 скликання № 2900 від 30 листопада 2021 року 
«Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для 
городництва Кутурлашу П.Д.».
30.4 Про внесення змін в рішення 21 сесії 8 скликання № 2899 від 30 листопада 2021 року 
«Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для 
городництва Кутурлашу П.Д.», винести на чергову 37 сесію селищної ради восьмого 
скликання.

Результати голосування:

олова постійної комісії Ковтун В.О.



ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИСНОВОК
від 15 листопада 2022 року № 18

смт Олександрівка

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

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

3.1 Про припинення користування земельними ділянками у зв’язку з добровільними 
відмовами.
3.2 Про припинення дії договору оренди та права оренди ФОП Іщенко Л.В. земельної 
ділянки 3520584001:51:000:0007 по вулиці Центральна, 82 в селі Красносілля шляхом його 
розірвання за згодою сторін.
5.1 Про відмову у затвердженні проекту землеустрою та передачі у власність земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства Дігтярьову В.Ю.
5.2 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою громадянам за 
межами села Вищі Верещаки.
5.3 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Скічку Ю.Л.
5.4 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою громадянам за 
межами села Бірки.
5.5 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Семенченку М.І.
5.6 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Мельнику В.Л.
5.7 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Грушовому О.О.
5.8 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Майданиченко О.В.
5.9 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою Коваленко A.C. та 
Павлюковець О.С.
5.10 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Задорожній О.Д.
5.11 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Ковальчук Н.В.
5.12 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Пономаренко Л.М.
5.13 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Чубаровій К.П.
5.14 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Ігнатьєвій І.М.
5.15 Про відмову у затвердженні проекту землеустрою та передачі у власність земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства Казіміренко М. А.
5.16 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Уманець Г.О.
5.17 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Зеленько Г.Ю.
5.18 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Козупляці К.О.
5.19 Про відмову у затвердженні проекту землеустрою та передачі у власність земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства Толкач Г.В.
5.20 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Вульчин Д.Л.



5.21 І Іро відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва Максимченко O.K.
5.22 І Іро відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Максимченко O.K.
5.23 1 Іро відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Швайці І.О.
5.24 І Іро відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Опалатенку О.П.
5.25 І Іро відмову у наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою Сухенко Н.О. та 
Скрипник K.M.
5.26 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Назаренко Р.Ф.
5.27 І Іро відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Личаку С.О.
5.28 І Іро відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Сердюку О.В.
5.29 1 Іро відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Ланецькому І.В.
5.30 І Іро відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Мушик Т.М.
5.31 І Іро відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Скрипнику В.О.
5.32 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою громадянам за 
рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 3520587500:02:000:1419.
5.33 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Мостиці Д.С.
5.34 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Бондаренку В.Ф.
5.35 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою їїїиттщі О.О.
5.36 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Маліні O.A.
5.37 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Волошину О.В.
5.38 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою 
Мальованому 1.1.
5.39 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Кривошеї О.Г.
5.40 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Коваленко В.М. та 
Лень Л.М.
5.41 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Марченку С.О.
5.42 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Семеновій О.О.
5.43 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Трегуб С.М.
5.44 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Драч А.П.
5.45 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Бургаз А.М.
5.46 Про відмову у наданні дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
невитребуваної частки (пай) на умовах оренди СТОВ «Тясмин».
5.47 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою Капелюшному 
О.М., Капелюшному С.М., Капелюшному М.М.
5.48 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Дзюбі О.М.
5.49 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Хмарі О.І.
5.50 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Орлику І.П.
5.51 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Стояненко A.B.
5.52 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Голубу С.В.
5.53 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою 
Денисенко Л.Г.
5.54 Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Релігійній 
громаді парафії на честь ікони Божої Матері Казанської Олександрійської єпархії УПЦ.
5.55 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Денисенко В.В.
5.56 Про відмову у наданні дозволів на розроблення проектів землеустрою Волошину O.A., 
Волошиній Л.В.
5.57 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Кравченко H.A.
6.1 Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земельної ділянки ДП «Оникіївське лісове господарство».
6.2 Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земельної ділянки по вулиці Шевченка, 34 селища міського типу 
Олександрівка.



11.1 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови Торубарі В.А.
14.1 Про затвердження проекту землеустрою та передачу земельної ділянки кадастровий
номер: 3520585000:02:000:0660 у постійне користування Державному підприємству
«Оникіївському лісовому господарству».
14.2 Про затвердження проекту землеустрою та передачу земельної ділянки кадастровий
номер: 3520580500:02:000:0337 у постійне користування Державному підприємству
«Оникіївському лісовому господарству».
14.3 Про затвердження проекту землеустрою та передачу земельної ділянки кадастровий
номер: 3520583000:02:000:0851 у постійне користування Державному підприємству
«Оникіївському лісовому господарству».
14.4 Про затвердження проекту землеустрою та передачу земельної ділянки кадастровий
номер: 3520583000:02:000:0496 у постійне користування Державному підприємству
«Оникіївському лісовому господарству».
14.5 Про затвердження проекту землеустрою та передачу земельної ділянки кадастровий
номер: 3520580500:02:000:0338 у постійне користування Державному підприємству
«Оникіївському лісовому господарству».
21.1 Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу в оренду СТОВ 
«Агрофірма Ясенівська» земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва за межами села Стара Осота.
23.1 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) Пушкарьовій І.В.
23.2 Про затвердження проекту землеустрою та надання земельної ділянки 
3520587500:51:000:0106 в оренду ТОВ «Юкрейн Тауер Компані».
23.3 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 
Олександрівському районному споживчому товариству для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі по вулиці Коцюбинського, 4 в селищі міського типу Олександрівка.
25.1 Про затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної 
ділянки, що надана у користування ПрАТ «Київстар».
26.1 Про надання земельної ділянки в оренду Скіпі Т.О. та Костенко Т.В. для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі.
26.2 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду ТОВ «Юкрейн Тауер Компані» для розміщення та експлуатації об’єктів і 
споруд телекомунікацій в межах села Івангород.
27.1 Про надання дозволу Шматковській С.В. на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок в користування на умовах особистого строкового сервітуту 
для розміщення тимчасових споруд по вул. Шевченка в селищі міського типу Олександрівка 
(біля магазину «Будмайстер»).
27.2 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в постійне користування Службі автомобільних доріг у Кіровоградській області в 
межах населеного пункту Олександрівка.
27.3 Про надання дозволу ТОВ «Задор» на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в користування на умовах особистого строкового сервітуту для 
розміщення тимчасових споруд в селищі міського типу Олександрівка по вулиці Шевченка 
(біля ПАТ «Укртелеком»)
27.4 Про надання дозволу ТОВ «Задор» на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в користування на умовах особистого строкового сервітуту для 
розміщення тимчасових споруд в селищі міського типу Олександрівка по вулиці 
Незалежності України (біля магазину «Канді»)
28.1 Про надання згоди Бажану І.М. щодо передачі орендованої земельної ділянки 
3520555100:50:078:0041 в суборенду ТОВ «Укрдіагностика».
29.1 Про внесення змін до договорів оренди земельних ділянок ПрАТ «Київстар» шляхом 
зміни сторони орендаря на ТОВ «Юкрейн Тауер Компані».
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30.1 Про внесення змін в рішення 17 сесії Олександрівської селищної ради восьмого 
скликання № 1950 від 27.08.2021 року.
30.2 Про внесення змін в рішення 21 сесії 8 скликання № 2898 від 30 листопада 2021 року 
«І Іро затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для 
городництва Кутурлашу О.П.».
30.3 Про внесення змін в рішення 21 сесії 8 скликання № 2900 від 30 листопада 2021 року 
«І Іро затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для 
городництва Кутурлашу П.Д.».
30.4 Про внесення змін в рішення 21 сесії 8 скликання № 2899 від ЗО листопада 2021 року 
«Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для 
і ород н ицтва Кутурлашу П. Д.»

Винести на чергову 37 сесію селищної ради восьмого скликання вище зазначені проекти 
рішень та оприлюднити дані проекти рішень на офіційному сайті Олександрівської селищної

Постійна комісія
ДІЙШЛА ВИСНОВКУ:

ради.

Голова постійної комісії Ковтун В.О.


