
                                                                      
 

  

                                                                            

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

ПРОЕКТ    Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

Від  «   »  грудня  2021 року                                                                              № 
 

Про затвердження проекту 

землеустрою та передачу  

земельної ділянки у власність 

 

 

     Відповідно до пп.36 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

ст..12,118,121,186 Земельного Кодексу України та заяви  гр.Стешенко Оксани 

Олексіївни  «Про затвердження проекту  землеустрою  щодо відведення земельної 

ділянки у власність  для ведення особистого селянського господарства» , сесія сільської 

ради  
В И Р І Ш И Л А : 

    1. Затвердити гр..Стешенко Оксані Олексіївні проект землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки  загальною площею –1,1741га   з них:   

1,1741га - для ведення особистого селянського господарства у тому числі по угіддях –  

1,1741га –рілля за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що 

перебувають у запасі Аджамської сільської ради  за адресою: 

 Аджамська сільська рада Кропивницького району Кіровоградської області 
 

      2.Передати у власність гр. Стешенко Оксані Олексіївні  земельну ділянку  

загальною площею –1,1741га   з них:  1,1741га - для ведення особистого селянського 

господарства у тому числі   1,1741га – рілля за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення  кадастровий номер 3522580300:04:000:2514, що перебувають у запасі 

Аджамської сільської ради  за адресою: Аджамська  сільська рада  Кропивницького 

району Кіровоградської області 
 

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань        

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово-комунального господарства, 

будівництва, охорони навколишнього природного середовища  та  благоустрою населених 

пунктів. 

 

                 Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 



                                                                            

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

ПРОЕКТ    Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

Від  «   »  грудня  2021 року                                                                              № 
 

Про затвердження проекту 

землеустрою та передачу  

земельної ділянки у власність 

 

 

     Відповідно до пп.36 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

ст..12,118,121,186 Земельного Кодексу України та заяви  гр.Суржика Дмитра 

Миколйовича «Про затвердження проекту  землеустрою  щодо відведення земельної 

ділянки у власність  для ведення особистого селянського господарства» , сесія сільської 

ради  
В И Р І Ш И Л А : 

    1. Затвердити гр..Суржику Дмитру Миколайовичу  проект землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки  загальною площею –1,2000га   з них:   

1,2000га - для ведення особистого селянського господарства у тому числі по угіддях –  

1,2000га –рілля за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що 

перебувають у запасі Аджамської сільської ради  за адресою: 

 Аджамська сільська рада Кропивницького району Кіровоградської області 
 

      2.Передати у власність гр. Суржику Дмитру Миколайовичу   земельну ділянку  

загальною площею –1,2000га   з них:  0,5240га - для ведення особистого селянського 

господарства у тому числі   0,5240га – рілля за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення  кадастровий номер 3522580300:03:000:0039, що перебувають у запасі 

Аджамської сільської ради  за адресою: Аджамська  сільська рада  Кропивницького 

району Кіровоградської області. 
 

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань        

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово-комунального господарства, 

будівництва, охорони навколишнього природного середовища  та  благоустрою населених 

пунктів. 

 

                 Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

                                 



 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

   СЕСІЯ  ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

ПРОЕКТ    Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

Від  «   » грудня  2021 року                                                                              № 
 

Про затвердження проекту 

землеустрою та передачу  

земельної ділянки у власність 

 

     Відповідно до пп.36 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

ст..12,118,121,186 Земельного Кодексу України та заяви  гр. Соменка Юрія Леонідовича  

«Про затвердження проекту  землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у власність  

для  індивідуального садівництва» , сесія сільської ради  
В И Р І Ш И Л А : 

    1. Затвердити гр.Соменко  Юрію Леонідовичу проект землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки  загальною площею –0,1200га   з них:   

0,1200га - для ведення індивідуального садівництва у тому числі по угіддях –  0,1200га 

–рілля за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у 

запасі Аджамської сільської ради  за адресою: с. Аджамка  вул. Вишнева 

Кропивницького району Кіровоградської області 
 

      2.Передати у власність гр.Соменко Юрію Леонідовичу земельну ділянку  

загальною площею –0,1200га   з них:   0,1200га - для ведення індивідуального 

садівництва у тому числі   0,1200га – рілля за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення  кадастровий номер 3522580300:51:000:1205, що перебувають у запасі 

Аджамської сільської ради  за адресою: с. Аджамка  вул.  Вишнева Кропивницького 

району Кіровоградської області 
 

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань        

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово-комунального господарства, 

будівництва, охорони навколишнього природного середовища  та  благоустрою населених 

пунктів. 

 

                 Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

                                  

 

 

 

                                                                       



 

                                                                    

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

ПРОЕКТ    Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

Від  «     »  грудня  2021 року                                                                              № 
 

Про затвердження проекту 

землеустрою та передачу  

земельної ділянки у власність 

 

          Відповідно до пп.36 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

ст..12,118,121,186 Земельного Кодексу України та заяви  гр. Симонець Владислава 

Михайловича «Про затвердження проекту  землеустрою  щодо відведення земельної 

ділянки у власність  для ведення особистого селянського господарства» , сесія сільської 

ради  
В И Р І Ш И Л А : 

    1. Затвердити гр.Симонець Владиславу Михайловичу проект землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки  загальною площею –1,2815га   з них:  

1,2815га - для ведення особистого селянського господарства у тому числі по угіддях – 

1,2815га –рілля,  за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що 

перебувають у запасі Аджамської сільської ради  за адресою: Аджамська сільська 

рада Кропивницького району Кіровоградської області 

 

      2.Передати у власність гр.Симонець Владиславу Михайловичу  земельну ділянку  

загальною площею –1,2815га   з них: 1,2815га - для ведення особистого селянського 

господарства у тому числі  рілля- 1,2815га , за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення,  кадастровий номер 3522580300:02:000:0057, що перебувають у запасі 

Аджамської сільської ради  за адресою: Аджамська сільська рада Кропивницького 

району Кіровоградської області 

 

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань        

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово-комунального господарства, 

будівництва, охорони навколишнього природного середовища  та  благоустрою населених 

пунктів. 

 

                 Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 



                                                                        

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

ПРОЕКТ    Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

Від  «  » грудня   2021 року                                                                              № 
 

Про затвердження проекту 

землеустрою та передачу  

земельної ділянки у власність 

 

          Відповідно до пп.36 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

ст..12,118,121,186 Земельного Кодексу України та заяви  гр. Сапіги Яни Анатоліївни 

«Про затвердження проекту  землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у власність  

для ведення особистого селянського господарства» , сесія сільської ради  
В И Р І Ш И Л А : 

    1. Затвердити гр.Сапізі Яні Анатоліївні проект землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки  загальною площею –1,8237га   з них:  1,8237га - для 

ведення особистого селянського господарства у тому числі по угіддях – 1,8237га –

рілля,  за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у 

запасі Аджамської сільської ради  за адресою: Кіровоградська область 

Кропивницький район на території Аджамської сільської ради 

 

      2.Передати у власність гр.Сапізі Яні Анатоліївні  земельну ділянку  загальною 

площею –1,8237га   з них: 1,8237га - для ведення особистого селянського господарства 

у тому числі  рілля- 1,8237га , за рахунок земель сільськогосподарського призначення,  

кадастровий номер 3522580300:04:000:0024, що перебувають у запасі Аджамської 

сільської ради  за адресою: Кіровоградська область Кропивницький район  

на території Аджамської сільської ради 

 

 

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань        

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово-комунального господарства, 

будівництва, охорони навколишнього природного середовища  та  благоустрою населених 

пунктів. 

 

                 Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 



 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

   СЕСІЯ  ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

ПРОЕКТ    Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

Від  «   » грудня  2021 року                                                                              № 
 

Про затвердження проекту 

землеустрою та передачу  

земельної ділянки у власність 

 

     Відповідно до пп.36 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

ст..12,118,121,186 Земельного Кодексу України та заяви  гр. Гамарцева Андрія 

Анатолійовича «Про затвердження проекту  землеустрою  щодо відведення земельної 

ділянки у власність  для  ведення особистого селянського господарства» , сесія сільської 

ради  
В И Р І Ш И Л А : 

    1. Затвердити гр.Гамарцкву Андрію Анатолійовичу проект землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки  загальною площею –0,4268га   з них:   

0,4268га - для ведення особистого селянського господарства у тому числі по угіддях –  

0,4268га –рілля за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що 

перебувають у запасі Аджамської сільської ради  за адресою: с. Аджамка  

 вул. Свободи,53 Кропивницького району Кіровоградської області 
 

      2.Передати у власність гр.Гамарцеву Андрію Анатолійовичу земельну ділянку  

загальною площею –0,4268га   з них:   0,4268га - для ведення особистого селянського 

господарства  у тому числі   0,4268га – рілля за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення  кадастровий номер 3522580300:51:000:1216, що перебувають у запасі 

Аджамської сільської ради  за адресою: с. Аджамка  вул. Свободи,53 

Кропивницького району Кіровоградської області 
 

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань        

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово-комунального господарства, 

будівництва, охорони навколишнього природного середовища  та  благоустрою населених 

пунктів. 

 

                 Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 



                                                                        

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

ПРОЕКТ    Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

Від «   » грудня   2021 року                                                                              № 
 

Про затвердження проекту 

землеустрою та передачу  

земельної ділянки у власність 

 

          Відповідно до пп.36 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

ст..12,118,121,186 Земельного Кодексу України та заяви  гр. Дейнеки Сергія Івановича 

«Про затвердження проекту  землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у власність  

для ведення особистого селянського господарства» , сесія сільської ради  
В И Р І Ш И Л А : 

    1. Затвердити гр.Дейнекі Сергію Івановичу проект землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки  загальною площею –2,0000га   з них:  2,0000га - для 

ведення особистого селянського господарства у тому числі по угіддях – 2,0000га –

рілля,  за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у 

запасі Аджамської сільської ради  за адресою: Кіровоградська область 

Кропивницький район  Аджамська сільська рада 

 

      2.Передати у власність гр.Дейнекі Сергію Івановичу  земельну ділянку  

загальною площею –2,0000га   з них: 2,0000га - для ведення особистого селянського 

господарства у тому числі  рілля- 2,0000га , за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення,  кадастровий номер 3522580300:03:000:0037, що перебувають у запасі 

Аджамської сільської ради  за адресою: Кіровоградська область Кропивницький 

район  Аджамська сільська рада 

 

 

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань        

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово-комунального господарства, 

будівництва, охорони навколишнього природного середовища  та  благоустрою населених 

пунктів. 

 

                 Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 



                                                                              

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

ПРОЕКТ    Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

Від «   » грудня   2021 року                                                                              № 
 

Про затвердження проекту 

землеустрою та передачу  

земельної ділянки у власність 

 

          Відповідно до пп.36 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

ст..12,118,121,186 Земельного Кодексу України та заяви  гр.Носенка Івана 

Володимировича «Про затвердження проекту  землеустрою  щодо відведення земельної 

ділянки у власність  для ведення особистого селянського господарства» , сесія сільської 

ради  
В И Р І Ш И Л А : 

    1. Затвердити гр.Носенку Івану Володимировичу проект землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки  загальною площею –1,6000га   з них:  

1,6000га - для ведення особистого селянського господарства у тому числі по угіддях – 

1,6000га –багаторічні насадження,  за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення, що перебувають у запасі Аджамської сільської ради  за адресою: 

Кіровоградська область Кропивницький район  Аджамська сільська рада 

 

      2.Передати у власність гр.Носенку Івану Володимировичу  земельну ділянку  

загальною площею –1,6000га   з них: 1,6000га - для ведення особистого селянського 

господарства у тому числі  1,6000га- багаторічні насадження , за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення,  кадастровий номер 3522580300:03:000:5141, що 

перебувають у запасі Аджамської сільської ради  за адресою: Кіровоградська область 

Кропивницький район  Аджамська сільська рада 

 

 

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань        

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово-комунального господарства, 

будівництва, охорони навколишнього природного середовища  та  благоустрою населених 

пунктів. 

 

                 Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 



                                                                              

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

ПРОЕКТ    Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

Від «   » грудня   2021 року                                                                              № 
 

Про затвердження проекту 

землеустрою та передачу  

земельної ділянки у власність 

 

          Відповідно до пп.36 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

ст..12,118,121,186 Земельного Кодексу України та заяви  гр.Недостоєва Олександра 

Олександровича «Про затвердження проекту  землеустрою  щодо відведення земельної 

ділянки у власність  для ведення особистого селянського господарства» , сесія сільської 

ради  
В И Р І Ш И Л А : 

    1. Затвердити гр.Недостоєву Олександру Олександровичу проект землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки  загальною площею –0,8686га   з них:  

0,8686га - для ведення особистого селянського господарства у тому числі по угіддях – 

0,8686га –рілля,  за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що 

перебувають у запасі Аджамської сільської ради  за адресою: Кіровоградська область 

Кропивницький район  с.Аджамка вул. Громова 

 

      2.Передати у власність гр.Недостоєву Олександру Олександровичу  земельну 

ділянку  загальною площею –0,8686га   з них: 0,8686га - для ведення особистого 

селянського господарства у тому числі  0,8686га- рілля , за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення,  кадастровий номер 3522580300:51:000:1249, що 

перебувають у запасі Аджамської сільської ради  за адресою: Кіровоградська область 

Кропивницький район  с. Аджамка вул. Громова 

 

 

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань        

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово-комунального господарства, 

будівництва, охорони навколишнього природного середовища  та  благоустрою населених 

пунктів. 

 

                 Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 



                                                                              

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

ПРОЕКТ    Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

Від «   » грудня   2021 року                                                                              № 
 

Про затвердження проекту 

землеустрою та передачу  

земельної ділянки у власність 

 

          Відповідно до пп.36 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

ст..12,118,121,186 Земельного Кодексу України та заяви  гр.Меркотан Валентини 

Сергіївни «Про затвердження проекту  землеустрою  щодо відведення земельної ділянки 

у власність  для ведення особистого селянського господарства» , сесія сільської ради  
В И Р І Ш И Л А : 

    1. Затвердити гр.Меркотан Валентині Сергіївні проект землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки  загальною площею –1,7927га   з них:  

1,7927га - для ведення особистого селянського господарства у тому числі по угіддях – 

1,7927га –пасовище,  за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що 

перебувають у запасі Аджамської сільської ради  за адресою: Кіровоградська область 

Кропивницький район  Аджамська сільська рада  

 

      2.Передати у власність гр.Меркотан Валентині Сергіївні  земельну ділянку  

загальною площею –0,4985га   з них: 0,4985га - для ведення особистого селянського 

господарства у тому числі  0,4985га- пасовище, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення,  кадастровий номер 3522580300:51:000:1199, що 

перебувають у запасі Аджамської сільської ради  за адресою: Кіровоградська область 

Кропивницький район  с. Аджамка  

 

      3.Передати у власність гр.Меркотан Валентині Сергіївні  земельну ділянку  

загальною площею –0,6259га   з них: 0,6259га - для ведення особистого селянського 

господарства у тому числі  0,6259га- пасовище, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення,  кадастровий номер 3522580300:51:000:1198, що 

перебувають у запасі Аджамської сільської ради  за адресою: Кіровоградська область 

Кропивницький район  с. Аджамка  

 

        4.Передати у власність гр.Меркотан Валентині Сергіївні  земельну ділянку  

загальною площею –0,3756га   з них: 0,3756га - для ведення особистого селянського 

господарства у тому числі  0,3756га- пасовище, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення,  кадастровий номер 3522580300:51:000:1239, що 



перебувають у запасі Аджамської сільської ради  за адресою: Кіровоградська область 

Кропивницький район  Аджамська сільська рада  

 

        5.Передати у власність гр.Меркотан Валентині Сергіївні  земельну ділянку  

загальною площею –0,2927га   з них: 0,2927га - для ведення особистого селянського 

господарства у тому числі  0,2927га- пасовище, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 3522580300:04:000:0029 , що 

перебувають у запасі Аджамської сільської ради  за адресою: Кіровоградська область 

Кропивницький район  Аджамська сільська рада  

 

    6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань        

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово-комунального 

господарства, будівництва, охорони навколишнього природного середовища  та  

благоустрою населених пунктів. 

 

                 Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

                                                                             

 

 



                                                                               

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

ПРОЕКТ    Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

Від «   » грудня   2021 року                                                                              № 
 

Про затвердження проекту 

землеустрою та передачу  

земельної ділянки у власність 

 

          Відповідно до пп.36 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

ст..12,118,121,186 Земельного Кодексу України та заяви  гр.Лошакова Олександра 

Івановича «Про затвердження проекту  землеустрою  щодо відведення земельної ділянки 

у власність  для ведення особистого селянського господарства» , сесія сільської ради  
В И Р І Ш И Л А : 

    1. Затвердити гр.Лошакову Олександру Івановичу проект землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки  загальною площею –2,0000   з них:  2,0000га 

- для ведення особистого селянського господарства у тому числі по угіддях – 2,0000га 

–пасовище,  за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у 

запасі Аджамської сільської ради  за адресою: Кіровоградська область 

Кропивницький район  с.Аджамка  

 

      2.Передати у власність гр.Лошакову Олександру Івановичу  земельну ділянку  

загальною площею –2,0000га   з них: 2,0000га - для ведення особистого селянського 

господарства у тому числі  2,0000га-пасовище  , за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення,  кадастровий номер 3522580300:51:000:1248, що 

перебувають у запасі Аджамської сільської ради  за адресою: Кіровоградська область 

Кропивницький район  с. Аджамка  

 

 

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань        

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово-комунального господарства, 

будівництва, охорони навколишнього природного середовища  та  благоустрою населених 

пунктів. 

 

                 Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

                                                                               



                                                                               

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

ПРОЕКТ    Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

Від «   » грудня   2021 року                                                                              № 
 

Про затвердження проекту 

землеустрою та передачу  

земельної ділянки у власність 

 

          Відповідно до пп.36 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

ст..12,118,121,186 Земельного Кодексу України та заяви  гр.Лошакової Олени 

Вікторівни «Про затвердження проекту  землеустрою  щодо відведення земельної 

ділянки у власність  для ведення особистого селянського господарства» , сесія сільської 

ради  
В И Р І Ш И Л А : 

    1. Затвердити гр.Лошаковій Олені Вікторівні проект землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки  загальною площею –2,0000   з них:  2,0000га 

- для ведення особистого селянського господарства у тому числі по угіддях – 2,0000га 

–пасовище,  за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у 

запасі Аджамської сільської ради  за адресою: Кіровоградська область 

Кропивницький район  с.Аджамка  

 

      2.Передати у власність гр. Лошаковій Олені Вікторівні  земельну ділянку  

загальною площею –2,0000га   з них: 2,0000га - для ведення особистого селянського 

господарства у тому числі  2,0000га-пасовище  , за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення,  кадастровий номер 3522580300:04:000:0027, що 

перебувають у запасі Аджамської сільської ради  за адресою: Кіровоградська область 

Кропивницький район  с. Аджамка  

 

 

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань        

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово-комунального господарства, 

будівництва, охорони навколишнього природного середовища  та  благоустрою населених 

пунктів. 

 

                 Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 

 



  

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

   

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  « » грудня 2021 року                                                                              №  
 

«Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» 

 

 

            Відповідно  до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на підставі Земельного Кодексу України ст.12,40, 81 , 90,91 ст..118,121,125,126 та поданої  

заяви гр. Бабич Лариси Станіславівни   «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  » , сесія сільської ради 

 

в и р і ш и л а : 

 
      1.Надати дозвіл гр. Бабич Ларисі Станіславівні   на розробку проекту землеустрою, 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею -0,3500га  у власність для 

ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 0,3500га за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності  

Аджамської сільської  ради   за адресою: с.Аджамка вул.Кропивницького,50 

Кропивницького району Кіровоградської області. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

       3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  подати на 

затвердження на сесію сільської ради. 

 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань        

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово-комунального господарства, 

будівництва, охорони навколишнього природного середовища  та  благоустрою населених 

пунктів. 

  

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А. 
 

 

 

 



 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  « » грудня 2021 року                                                                              №  
 

«Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» 

 

 

            Відповідно  до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на підставі Земельного Кодексу України ст.12,40, 81 , 90,91 ст..118,121,125,126 та поданої  

заяви гр. Корнети Миколи Павловича   «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  » , сесія сільської ради 

 

в и р і ш и л а : 

 
      1.Надати дозвіл гр.Корнеті Миколі Павловичу  на розробку проекту землеустрою, 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею -0,1100га  у власність для 

ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 0,1100га за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності  

Аджамської сільської  ради   за адресою:  с.Аджамка вул.П’ятирічки,39 

Кропивницького району Кіровоградської області. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

       3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  подати на 

затвердження на сесію сільської ради. 

 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань        

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово-комунального господарства, 

будівництва, охорони навколишнього природного середовища  та  благоустрою населених 

пунктів. 

  

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А. 
 

 

 

 



 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

   

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  « » грудня  2021 року                                                                              №  
 

«Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» 

 

 

            Відповідно  до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на підставі Земельного Кодексу України ст.12,40, 81 , 90,91 ст..118,121,125,126 та поданої  

заяви гр.Землянської Наталії Іванівни  «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  » , сесія сільської ради 

 

в и р і ш и л а : 

 
      1.Надати дозвіл гр.Землянській Наталії Іванівні на розробку проекту землеустрою, 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею -0,1000га  у власність для 

ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 0,1000га за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності  

Аджамської сільської  ради   за адресою: с.Аджамка вул.Сонячна,29  Кропивницького 

району Кіровоградської області. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

       3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  подати на 

затвердження на сесію сільської ради. 

 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань        

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово-комунального господарства, 

будівництва, охорони навколишнього природного середовища  та  благоустрою населених 

пунктів. 

  

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А. 
 

 

 

 



 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

   

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  « » грудня 2021 року                                                                              №  
 

«Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» 

 

 

            Відповідно  до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на підставі Земельного Кодексу України ст.12,40, 81 , 90,91 ст..118,121,125,126 та поданої  

заяви гр.Круглик Валентини Володимирівни  «Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  » , сесія сільської 

ради 

 

в и р і ш и л а : 

 
      1.Надати дозвіл гр.Круглик Валентині Володимирівні на розробку проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею -0,7500га  у 

власність для ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 0,7500га 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній 

власності  Аджамської сільської  ради   за адресою: с.Аджамка провул.Садовий 

Кропивницького району Кіровоградської області. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

       3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  подати на 

затвердження на сесію сільської ради. 

 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань        

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово-комунального господарства, 

будівництва, охорони навколишнього природного середовища  та  благоустрою населених 

пунктів. 

  

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А. 
 

 



 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

   

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  « » грудня 2021 року                                                                              №  
 

«Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» 

 

 

            Відповідно  до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на підставі Земельного Кодексу України ст.12,40, 81 , 90,91 ст..118,121,125,126 та поданої  

заяви гр.Проценка Олександра Федоровича «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  » , сесія сільської ради 

 

в и р і ш и л а : 

 
      1.Надати дозвіл гр.Проценку Олександру Федоровичу на розробку проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею -1,8059га  у 

власність для ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 1,1000га 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення( з кадастрового номеру 

3522580300:51:000:1143) та  рілля – 0,7059га за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення( з кадастрового номеру 3522580300:51:000:1144)що перебувають у 

комунальній власності  Аджамської сільської  ради   за адресою: с. Аджамка  

вул. 8 Березня Кропивницького району Кіровоградської області. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

       3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  подати на 

затвердження на сесію сільської ради. 

 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань        

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово-комунального господарства, 

будівництва, охорони навколишнього природного середовища  та  благоустрою населених 

пунктів. 

  

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А. 
 

 

 



 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

   

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  « » грудня 2021 року                                                                              №  
 

«Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» 

 

 

            Відповідно  до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на підставі Земельного Кодексу України ст.12,40, 81 , 90,91 ст..118,121,125,126 та поданої  

заяви гр.Пушкаренко Галини Федорівни «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  » , сесія сільської ради 

 

в и р і ш и л а : 

 
      1.Надати дозвіл гр.Пушкаренко Галині Федорівні на розробку проекту землеустрою, 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею -1,1277га  у власність для 

ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 1,1277га за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення ( з кадастрового номеру 

3522580300:51:000:1143), що перебувають у комунальній власності  Аджамської сільської  

ради   за адресою: с.Аджамка вул 8 Березня Кропивницького району Кіровоградської 

області. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

       3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  подати на 

затвердження на сесію сільської ради. 

 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань        

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово-комунального господарства, 

будівництва, охорони навколишнього природного середовища  та  благоустрою населених 

пунктів. 

  

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А. 
 

 

 



 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

   

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  « » грудня 2021 року                                                                              №  
 

«Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» 

 

 

            Відповідно  до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на підставі Земельного Кодексу України ст.12,40, 81 , 90,91 ст..118,121,125,126 та поданої  

заяви гр.Коломієць Тамари Анатоліївни «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  » , сесія сільської ради 

 

в и р і ш и л а : 

 
      1.Надати дозвіл гр.Коломієць Тамарі Анатоліївні на розробку проекту землеустрою, 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею -0,8000га  у власність для 

ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 0,8000га за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності  

Аджамської сільської  ради   за адресою: с.Аджамка вул.Ставкова Кропивницького 

району Кіровоградської області. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

       3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  подати на 

затвердження на сесію сільської ради. 

 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань        

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово-комунального господарства, 

будівництва, охорони навколишнього природного середовища  та  благоустрою населених 

пунктів. 

  

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А. 
 

 

 



 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  « » грудня  2021 року                                                                              №  
 

«Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» 

 

 

            Відповідно  до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на підставі Земельного Кодексу України ст.12,40, 81 , 90,91 ст..118,121,125,126 та поданої  

заяви гр. Балабанова Олександра Андрійовича   «Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність для ведення 

особистого селянського господарства  » , сесія сільської ради 

 

в и р і ш и л а : 

 
      1.Надати дозвіл гр.Балабанову Олександру Андрійовичу  на розробку проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею -1,2000га  у 

власність для ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 1,2000га 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у землях запасу  

Аджамської сільської  ради   за адресою: Аджамська сільська рада  Кропивницького 

району Кіровоградської області. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

       3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  подати на 

затвердження на сесію сільської ради. 

 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань        

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово-комунального господарства, 

будівництва, охорони навколишнього природного середовища  та  благоустрою населених 

пунктів. 

  

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А. 
 

 



 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  « » грудня  2021 року                                                                              №  
 

«Про  відмову у надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення 

 особистого селянського господарства» 

 

 

            Відповідно  до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на підставі Земельного Кодексу України ст.12,40, 81 , 90,91 ст..118,121,125,126 та поданої  

заяви гр. Фозекоша Сергія Павловича  «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність для ведення особистого 

селянського господарства  » , сесія сільської ради 

 

в и р і ш и л а : 

 
      1.Перенести розгляд заяви гр.Фозекоша Сергія Павловича,  жителя с.Привілля 

Кропивницького району Кіровоградської області  у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства орієнтовною площею 1,4643 га, на розгляд до наступної сесії до 

вивчення детальніше поданої заяви громадяна.  

 

       2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань        

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово-комунального господарства, 

будівництва, охорони навколишнього природного середовища  та  благоустрою населених 

пунктів. 

  

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А. 
 

                                                                       

 

                                                                      

 

 
 

 



 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  « » грудня  2021 року                                                                              №  
 

«Про  відмову у надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення 

 особистого селянського господарства» 

 

 

            Відповідно  до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на підставі Земельного Кодексу України ст.12,40, 81 , 90,91 ст..118,121,125,126 та поданої  

заяви гр. Бородавки Дарії Володимирівни  «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність для ведення особистого 

селянського господарства  » , сесія сільської ради 

 

в и р і ш и л а : 

 
      1.Перенести розгляд заяви гр.Бородавки Дарії Володимирівни,  жительки 

м.Кропивницький  у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною площею 2,0000 га, на розгляд до наступної сесії до вивчення детальніше 

поданої заяви громадянки.  

 

       2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань        

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово-комунального господарства, 

будівництва, охорони навколишнього природного середовища  та  благоустрою населених 

пунктів. 

  

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А. 

 

                                                                       

 

 

 

 

 



                                                                         

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «    » грудня 2021 року                                                                              № 

 

Про надання дозволу на розроблення 

технічної  документації 

 

     На  підставі заяви гр.  Матвієнка Івана Васильовича про дозвіл на розроблення 

технічної  документації  щодо відведення земельної ділянки  у власність (шляхом 

безоплатної передачі)  під будівництво житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка),  керуючись ст..118,121 Земельного Кодексу України, та п.34 

ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради  

в и р і ш и л а : 

              

     1.  Надати згоду гр. Матвієнку Івану Васильовичу на розроблення технічної  

документації  щодо відведення земельної  ділянки  у власність (шляхом безоплатної 

передачі) ,орієнтовною площею 0,1700га, а саме: 0,1700га   під житловою забудовою 

одно та двоповерховою, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та 

громадської забудови, що перебувають у запасі Аджамської сільської ради    за 

адресою:  с. Аджамка вул.Івана Щирого,13 Кропивницького району 

Кіровоградської області. 

    2.Гр. Матвієнку Івану Васильовичу замовити виготовлення та погодити у 

встановленому законом порядку технічну  документацію щодо відведення земельної 

ділянки  що посвідчує право власності та подати на розгляд сесії Аджамської сільської 

ради. 

 

          3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово-комунального 

господарства, будівництва, охорони навколишнього природного середовища  та  

благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 



                                                                       

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «    » грудня 2021 року                                                                              № 

 

Про надання дозволу на розроблення 

технічної  документації 

 

     На  підставі заяви гр.  Рибак Наталі Павлівни про дозвіл на розроблення технічної  

документації  щодо відведення земельної ділянки  у власність (шляхом безоплатної 

передачі)  під будівництво житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка),  керуючись ст..118,121 Земельного Кодексу України, та п.34 ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради  

в и р і ш и л а : 

              

     1.  Надати згоду гр.Рибак Наталі Павлівні на розроблення технічної  документації  

щодо відведення земельної  ділянки  у власність (шляхом безоплатної передачі) 

,орієнтовною площею 0,2500га, а саме: 0,2500га   під житловою забудовою одно та 

двоповерховою, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови, що перебувають у запасі Аджамської сільської ради    за адресою:   

с. Аджамка вул.Затишна,3 Кропивницького району Кіровоградської області. 

    2.Гр. Рибак Наталі Павлівні замовити виготовлення та погодити у встановленому 

законом порядку технічну  документацію щодо відведення земельної ділянки  що 

посвідчує право власності та подати на розгляд сесії Аджамської сільської ради. 

 

          3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово-комунального 

господарства, будівництва, охорони навколишнього природного середовища  та  

благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 



                                                                           

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «    » грудня 2021 року                                                                              № 

 

Про надання дозволу на розроблення 

технічної  документації 

 

     На  підставі заяви гр.  Болюри Олега Вікторовича про дозвіл на розроблення 

технічної  документації  щодо відведення земельної ділянки  у власність (шляхом 

безоплатної передачі)  під будівництво житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка),  керуючись ст..118,121 Земельного Кодексу України, та п.34 

ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради  

в и р і ш и л а : 

              

     1.  Надати згоду гр.Болюрі Олегу Вікторовичу на розроблення технічної  

документації  щодо відведення земельної  ділянки  у власність (шляхом безоплатної 

передачі) , площею 0,2500га, а саме: 0,2500га   під житловою забудовою одно та 

двоповерховою, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови, що перебувають у запасі Аджамської сільської ради    за адресою:   

с.Аджамка вул.Гаївська,10 Кропивницького району Кіровоградської області. 

    2.Гр. Болюрі Олегу Вікторовичу замовити виготовлення та погодити у 

встановленому законом порядку технічну  документацію щодо відведення земельної 

ділянки  що посвідчує право власності та подати на розгляд сесії Аджамської сільської 

ради. 

 

          3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово-комунального 

господарства, будівництва, охорони навколишнього природного середовища  та  

благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 



                                                                           

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «    » грудня 2021 року                                                                              № 

 

Про надання дозволу на розроблення 

технічної  документації 

 

     На  підставі заяви гр. Побережець Маргарити Янівни про дозвіл на розроблення 

технічної  документації  щодо відведення земельної ділянки  у власність (шляхом 

безоплатної передачі)  під будівництво житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка),  керуючись ст..118,121 Земельного Кодексу України, та п.34 

ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради  

в и р і ш и л а : 

              

     1.  Надати згоду гр. Побережець Маргариті Янівні  на розроблення технічної  

документації  щодо відведення земельної  ділянки  у власність (шляхом безоплатної 

передачі) ,загальною площею 0,1884га, а саме: 0,1884га   під житловою забудовою одно 

та двоповерховою, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 

3522580300:51:000:1146 за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 

перебувають у запасі Аджамської сільської ради    за адресою:  с. Аджамка 

 вул.Лесі Українки,21  Кропивницького району Кіровоградської області. 

    2.Гр.Побережець Маргариті Янівні замовити виготовлення та погодити у 

встановленому законом порядку технічну  документацію щодо відведення земельної 

ділянки  що посвідчує право власності та подати на розгляд сесії Аджамської сільської 

ради. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово - комунального господарства, 

будівництва, охорони навколишнього природного середовища та благоустрою населених 

пунктів. 
 

Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

                                                                        

 
                                                                           



                                                                           

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «    » грудня  2021 року                                                                              № 

 

Про надання дозволу на розроблення 

технічної  документації 

 

     На  підставі заяви гр. Петрухіної Наталії Іванівни та Шевченко Катерини Сергіївни 

про дозвіл на розроблення технічної  документації  щодо відведення земельної ділянки  у 

спільну часткову власність (шляхом безоплатної передачі)  під будівництво житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  керуючись ст..118,121 

Земельного Кодексу України, та п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», сесія сільської ради  

в и р і ш и л а : 

              

     1.  Надати згоду гр. Петрухіній Наталії Іванівні (1/2 частка) та Шевченко 

Катерині Сергіївні (1/2 частка) на розроблення технічної  документації  щодо 

відведення земельної  ділянки  у спільну часткову власність (шляхом безоплатної 

передачі) ,загальною площею 0,25га, а саме: 0,25га   під житловою забудовою одно та 

двоповерховою, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка)  за рахунок земель житлової та громадської 

забудови, що перебувають у запасі Аджамської сільської ради  за адресою:  с. Аджамка 

вул.Пушкіна,82  Кропивницького району Кіровоградської області. 

    2.Гр.Петрухіній Наталії Іванівні та Шевченко Катерині Сергіївні замовити 

виготовлення та погодити у встановленому законом порядку технічну  документацію 

щодо відведення земельної ділянки  що посвідчує право власності та подати на розгляд 

сесії Аджамської сільської ради. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово - комунального господарства, 

будівництва, охорони навколишнього природного середовища та благоустрою населених 

пунктів. 
 

Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

                                                                        

 

 

 



                                                                        

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

ПРОЕКТ     Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «» грудня   2021 року                                                                              №  
 

Про передачу  

земельної ділянки у власність 
 

     Відповідно до пп.36 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

ст..12,118,121,186 Земельного Кодексу України та заяви гр. Богуненко Валентини 

Миколаївни  «Про передачу земельної ділянки у приватну власність  для будівництва і 

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

» , сесія сільської ради  

В И Р І Ш И Л А : 

1. Передати у власність гр. Богуненко Валентині Миколаївні земельну ділянку 

загальною площею: 0,1419га,- з них: 0,1419га  для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у тому числі 

по угіддях 0,1419га .- землі під одно- та двоповерховою житловою забудовою, за 

рахунок земель житлової та громадської забудови, (кадастровий номер 

(3522580300:51:000:0005) за адресою: с. Аджамка  вул. Щирого, 5  Кропивницького 

району  Кіровоградської області.. 
2. Провести державну реєстрацію земельної ділянки у встановленому законодавством 

порядку. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово - комунального 

господарства, будівництва, охорони навколишнього природного середовища та 

благоустрою населених пунктів. 

 
 

 

Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

                  

 

 

 

                       



 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Від                          2021 року                                                                              № 

Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва  

         Розглянувши заяву гр. Андріяшевської Ганни Петрівні   про надання дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за межами населеного пункту, відповідно 

свідоцтва про право на спадщину за законом від 02.09.2021 року, для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Аджамської сільської ради, керуючись 

ст. 12, 22, 81, пунктів 16, 17 розділу Х «Перехідних положень» Земельного кодексу 

України, ст. 3,5, 11, 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) 

земельних ділянок власникам земельних часток (паїв), ст. 55 Закону України ,,Про 

землеустрій”, ст. 33,43 Закону України ,,Про місцеве самоврядування України” та проекту 

землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) колишнього  КСП 

«Аджамське», сесія  сільської ради 

вирішила: 

   1. Надати дозвіл гр. Андріяшевській Ганні Петрівні на виготовлення технічної 

документації із землеустрою (відповідно до свідоцтва про право на  спадщину за законом від 

02.09.2021року) щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) за межами населеного пункту пай  загальною площею 4,7978га (кадастровий 

номер 3522580300:02:000:2626)  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

на території Аджамської сільської ради.  

      2.Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) подати на розгляд та 

затвердження у встановленому порядку до чергової сесії сільської ради. 

       3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради  з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово - комунального 

господарства, будівництва, охорони навколишнього природного середовища та 

благоустрою населених пунктів 

 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А. 

 
 



 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Від                          2021 року                                                                              № 

Про внесення змін 

до рішення 4 сесії 8 скликання 

№186 від  25. 02 .2021 року 

 

 

                     Відповідно до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та Закону України  №5245- VI від 06.09.2012 року заяви гр. Куропятник Сергія 

Миколайовича., сесія  Аджамської сільської ради  

 

В И Р І Ш И Л А : 

    1.Рішення  4 сесії №186 від 25 лютого  2021року   викласти в новій редакції, а саме : 

1.   Затвердити гр.. Куропятнику Сергію Миколайовичу проект землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки  загальною площею –0,7418га   з них:   

0,7418га - для ведення особистого селянського господарства у тому числі по угіддях –  

0,7418га - рілля, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що 

перебувають у запасі Аджамської сільської ради  за адресою: с. Аджамка 

вул.Свободи,95 Кропивницького району Кіровоградської області 
 

2.Передати у власність гр.. Куропятнику Сергію Миколайовичу  земельну ділянку 

загальною площею: 0,7418га ,- з них: 0,7418га - для ведення особистого селянського 

господарства у тому числі по угіддях – 0,7418га – рілля, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, (кадастровий номер 3522580300:51:000:0796) за 

адресою: с. Аджамка  вул. Свободи,95 Кропивницького  району  Кіровоградської 

області 
 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 
 

 

Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 
 

 

 



 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Від                          2021 року                                                                              № 

Про внесення змін 

до рішення 5 сесії 8 скликання 

№327 від  20. 05 .2021 року 

 

 

                     Відповідно до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та Закону України  №5245- VI від 06.09.2012 року заяви гр. Донченко Наталії 

Григорівни , сесія  Аджамської сільської ради  

 

В И Р І Ш И Л А : 

    1.Рішення  5 сесії №327 від 20 травня  2021року   викласти в новій редакції, а саме : 

1.Надати дозвіл гр.. Донченко Наталії Григорівні  на розробку проекту землеустрою, 

щодо відведення земельної ділянки   орієнтовною площею -2,0000га  у власність для 

ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 2,0000га за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення комунальної власності(кадастровий 

№3522580300:02:000:1666), що перебувають у  запасі Аджамської сільської  ради  

Кропивницького району Кіровоградської області. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

       3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  подати на 

затвердження на сесію сільської ради. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово - комунального господарства, 

будівництва, охорони навколишнього природного середовища та благоустрою населених 

пунктів. 
 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А. 
 
 

 

 

 



 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Від                          2021 року                                                                              № 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою та передачу  

земельної ділянки у власність 

 
 

     Відповідно до пп.36 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

ст..12,118,121,186 Земельного Кодексу України та заяви гр. Будак Маргарити Іржіївни 

«Про затвердження технічної документації  щодо встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки та передачі її у приватну власність  для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) » , сесія 

сільської ради  

В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити гр.. Будак Маргариті Іржіївні технічну документацію щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  загальною площею –0,2500га   з 

них: 0,2500га  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) у тому числі по угіддях 0,2500га .- землі під 

одно- та двоповерховою житловою забудовою, за рахунок земель житлової та 

громадської забудови, що перебувають у запасі Аджамської сільської ради, за 

адресою: с. Аджамка вул.Садова,47 Кропивницького району  Кіровоградської 

області. 
2. Передати у власність гр. Будак Маргариті Іржіївні   земельну ділянку загальною 

площею: 0,2500га,- з них: 0,2500га  для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у тому числі по 

угіддях 0,2500га - землі під одно- та двоповерховою житловою забудовою, за рахунок 

земель житлової та громадської забудови, (кадастровий №3522580300:51:000:1224) за 

адресою: с. Аджамка  вул.Садова,47 Кропивницького району  Кіровоградської 

області.. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань              

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово-комунального 

господарства, будівництва, охорони навколишнього природного середовища  та  

благоустрою населених пунктів 

               Сільський голова                                            Зайченко Т.А. 

 

 



 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Від                          2021 року                                                                              № 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою та передачу  

земельної ділянки у власність 

 
 

     Відповідно до пп.36 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

ст..12,118,121,186 Земельного Кодексу України та заяви гр. Щербини Наталі 

Миколаївни «Про затвердження технічної документації  щодо встановлення 

(відновлення) меж  земельної ділянки та передачі її у приватну власність  для будівництва 

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

» , сесія сільської ради  

В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити гр.. Щербині Наталі Миколаївні технічну документацію щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  загальною площею –0,2500га   з 

них: 0,2500га  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) у тому числі по угіддях 0,2500га .- землі під 

одно- та двоповерховою житловою забудовою, за рахунок земель житлової та 

громадської забудови, що перебувають у запасі Аджамської сільської ради, за 

адресою: с. Аджамка вул.Річна,24 Кропивницького району  Кіровоградської 

області. 
2. Передати у власність гр. Щербині Наталі Миколаївні   земельну ділянку загальною 

площею: 0,2500га,- з них: 0,2500га  для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у тому числі по 

угіддях 0,2500га - землі під одно- та двоповерховою житловою забудовою, за рахунок 

земель житлової та громадської забудови, (кадастровий №3522580300:51:000:1220) за 

адресою: с. Аджамка  вул.Річна,24 Кропивницького району  Кіровоградської 

області.. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань              

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово-комунального 

господарства, будівництва, охорони навколишнього природного середовища  та  

благоустрою населених пунктів 

               Сільський голова                                            Зайченко Т.А. 

 

 



 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Від                          2021 року                                                                              № 

Про затвердження проекту 

землеустрою та передачу  

земельної ділянки у власність 

 

 

     Відповідно до пп.36 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

ст..12,118,121,186 Земельного Кодексу України та заяви  гр. Коропенко Олександри  

Миколаївни  «Про затвердження проекту  землеустрою  щодо відведення земельної 

ділянки у власність  для ведення особистого селянського господарства» , сесія сільської 

ради  
В И Р І Ш И Л А : 

    1. Затвердити гр..Коропенко Олександрі Миколаївні проект землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки  загальною площею –0,3800га   з них:   

0,3800га - для ведення особистого селянського господарства у тому числі по угіддях –  

0,3800га –рілля за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що 

перебувають у запасі Аджамської сільської ради  за адресою: вул. Покровська с. 

Аджамка  Кропивницького району Кіровоградської області 
 

      2.Передати у власність гр. Коропенко Олександрі Миколаївні  земельну ділянку  

загальною площею –0,3800га   з них:   0,3800га - для ведення особистого селянського 

господарства у тому числі   0,3800га – рілля за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення  кадастровий номер 3522580300:51:000:1225, що перебувають у запасі 

Аджамської сільської ради  за адресою вул. Покровська с. Аджамка  

Кропивницького району Кіровоградської області 
 

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань        

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово-комунального господарства, 

будівництва, охорони навколишнього природного середовища  та  благоустрою населених 

пунктів. 

 

                 Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 

 

 



 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Від                          2021 року                                                                              № 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо  встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва та передачу її в приватну власність. 
 

Розглянувши заяву гр. Олійника Миколи Миколайовича  про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) за межами населеного пункту, для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва та передачу її в приватну власність  на території 

Аджамської сільської ради, керуючись, ст. 3,5, 11, 13 Закону України «Про порядок 

виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв), 

ст. 55 Закону України ,,Про землеустрій”, ст.12,116,118 Земельного Кодексу України, ст. 

33,43 Закону України ,,Про місцеве самоврядування України”, сесія  сільської ради 

вирішила: 

1.Затвердити  гр. Олійнику Миколі Миколайовичу технічну документації із 

землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) загальною площею 1,9029га для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території Аджамської сільської ради Кропивницького району  

Кіровоградської області  (за межами населеного пункту).  

2.Передати у власність гр.. Олійнику Миколі Миколайовичу  земельну ділянку 

загальною площею: 1,9029га  з них: 1, 9029га - для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва  у тому числі по угіддях : 1,9029га – рілля, за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення, (кадастровий номер 

3522580300:04:000:0600) за адресою: Аджамська сільська рада  Кропивницького  

району  Кіровоградської області.. 
3.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань        

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово-комунального господарства, 

будівництва, охорони навколишнього природного середовища  та  благоустрою населених 

пунктів. 

Сільський голова                                                        Зайченко Т.А 
 

 

 

 



 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Від                          2021 року                                                                              № 

Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

у розмірі земельної частки (паю) безоплатно у власність для 

 ведення фермерського господарства (КВЦПЗ 01.02),  

що перебувають в обробітку ФГ Крикуненка Андрія Андрійовича 

 

    Керуючись п.34, ч.1, ст.26 Закону України «про місцеве самоврядування в Україні», 

ст.12,13 Закону України «Про фермерське господарство», ст. 32 Земельного Кодексу 

України та на підставі заяви гр. Корнєвої Ніни Павлівни, Корнєвої Світлани Вікторівни, 

Корнєва Юрія Миколайовича, Меркотан Вікторії Михайлівни, Деніскова Андрія 

Віталійовича, Деніскової Олени Михайлівни, Деніскова Дениса Андрійовича, Деніскової 

Вікторії Віталіївни, Баранової Оксани Миколаївни  сесія сільської ради 

                                            В И Р І Ш И Л А : 

1. Надати громадянам  Корнєвій Ніні Павлівні, Корнєвій Світлані Вікторівні, Корнєву 

Юрію Миколайовичу, Меркотан Вікторії Михайлівні, Деніскову Андрію 

Віталійовичу, Денісковій Олені Михайлівні, Деніскову Денису Андрійовичу, 

Денісковій Вікторії Віталіївні, Барановій Оксані Миколаївні дозвіл на  розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у  розмірі земельних 

часток (паїв) членам  фермерського господарства, розташованого на території 

Аджамської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області 

(середній розмір складає 6,6 га) безоплатно у власність для ведення фермерського 

господарства (КВЦПЗ 01 .02), із земель комунальної власності, 

сільськогосподарського призначення – рілля, відповідно відомостей ДЗК  

загальною площею 51,0000га кадастровий номер земельної ділянки 

3522580300:02:000:2508 на території Аджамської сільської ради Кропивницького 

району Кіровоградської області, що надана у користування гр. Крикуненко Андрію 

Андрійовичу – засновнику фермерського господарства Крикуненка Андрія 

Андрійовича (код ЄДРПОУ 22218314) на підставі державного акту на право 

постійного користування землею серія КР 100019 від 13травня 1994 року, 

зареєстрованого в книзі записів державних актів на право постійного користування 

землею №20. 

 

2.  Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

 

3. Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок  у власність  подати на 

затвердження на сесію сільської ради. 

       

 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово - комунального господарства, 



будівництва, охорони навколишнього природного середовища та благоустрою населених 

пунктів. 
 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Від                          2021 року                                                                              № 

Про внесення змін 

до рішення 5 сесії 8 скликання 

№327 від  20. 05 .2021 року 

 

 

                     Відповідно до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та Закону України  №5245- VI від 06.09.2012 року заяви гр. Бібікова Євгенія 

Юрійовича , сесія  Аджамської сільської ради  

 

В И Р І Ш И Л А : 

    1.Рішення  7 сесії №769 від 27 серпня   2021року   викласти в новій редакції, а саме : 

            Надати дозвіл гр..Бібікову Євгенію Юрійовичу  на розробку проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства у власність орієнтовним розміром  - 2,0000га  в тому числі 2,0000га-рілля за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають  у землях  запасу 

Аджамської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

       3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  подати на 

затвердження на сесію сільської ради. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово - комунального господарства, 

будівництва, охорони навколишнього природного середовища та благоустрою населених 

пунктів. 
 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А. 
 
 

 

 

 

 



 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Від                          2021 року                                                                              № 

 

«Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» 

Гогітідзе Шалві Юсуповичу 

 

     Відповідно до пп.36 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

ст..12,118,121,186 Земельного Кодексу України, заяви гр. Гогітідзе Шалви Юсуповича 

«Про надання дозволу на розроблення  проекту  землеустрою  щодо відведення земельної 

ділянки у власність  для ведення особистого селянського господарства» , сесія сільської 

ради  

В И Р І Ш И Л А : 

 
                1.Надати дозвіл гр..Гогітідзе Шалві Юсуповичу на розробку проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства у власність орієнтовним розміром  - 1,6000га  в тому числі рілля- 1,6000га за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають  у землях  запасу 

Аджамської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області. 

 

             2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

             3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  подати на 

затвердження на сесію сільської ради. 

 

             4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань        

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово-комунального господарства, 

будівництва, охорони навколишнього природного середовища  та  благоустрою населених 

пунктів. 

 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А. 

        

 

 



 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Від                          2021 року                                                                              № 

 

«Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» 

Середі Ірині Валентинівні 

 

     Відповідно до пп.36 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

ст..12,118,121,186 Земельного Кодексу України, заяви гр. Середи Ірини Валентинівни 

«Про надання дозволу на розроблення  проекту  землеустрою  щодо відведення земельної 

ділянки у власність  для ведення особистого селянського господарства» , сесія сільської 

ради  

В И Р І Ш И Л А : 

 
                1.Надати дозвіл гр..Середі Ірині Валентинівні  на розробку проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства у власність орієнтовним розміром  - 0,9300га  в тому числі рілля- 0,9300га за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають  у землях  запасу 

Аджамської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області. 

 

             2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

             3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  подати на 

затвердження на сесію сільської ради. 

 

             4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань        

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово-комунального господарства, 

будівництва, охорони навколишнього природного середовища  та  благоустрою населених 

пунктів. 

 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А. 

        

 

 



 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Від                          2021 року                                                                              № 

 

 

«Про  розірвання  договору  оренди 

земельної  ділянки» 

 

            Керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та  

Ст..12,39,93,120,123,124,125,126 Земельного Кодексу України ,розглянувши подану  заяву  

громадянина  Мельниченка Віктора Миколайовича   сесія  Аджамської  сільської  ради 

 

в и р і ш и л а : 

 

          1.Розірвати    договір  оренди   земельної    ділянки   кадастровий    номер –         

3522580300:03:000:2529  площею – 22,0000га  (договір оренди землі від 20.04.2000 року),  

для  ведення  фермерського господарства , зареєстрованого в управлінні Держкомзему у 

Кіровоградському районі Кіровоградської області, про що у Державному реєстрі земель 

вчинено запис:---------------------  , що знаходиться  на  території    Аджамської  сільської  

ради Кропивницького  району  Кіровоградської  області . 

   

       2. гр. Мельниченку Віктору Миколайовичу  підготувати  додаткову  угоду  про 

розірвання  договору  оренди вищезазначеної  земельної  ділянки за взаємною згодою 

сторін. 

 

       3. Провести  державну  реєстрацію припинення  права  оренди  земельної  ділянки  з         

кадастровим  номером 3522580300:03:000:2529.  

 
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань 

агропромислового  комплексу ,земельних ресурсів, житло-комунального господарства, 

будівництва, охорони  навколишнього  природного  середовища  та благоустрою 

населених пунктів. 

 
 

Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 

 



 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Від                          2021 року                                                                              № 

«Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» 

 

 

            Відповідно  до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на підставі Земельного Кодексу України ст.12,40, 81 , 90,91 ст..118,121,125,126 та поданої  

заяви гр. Мельніченко Наталі Миколаївни «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  » , сесія сільської ради 

 

в и р і ш и л а : 

 
      1.Надати дозвіл гр. Мельніченко Наталі Миколаївні на розробку проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею -2,0000га  у 

власність для ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 2,0000га 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення із раніше сформованої земельної 

ділянки кадастровий номер 3522580300:03:000:2529), що перебувають у землях 

комунальної власності  Аджамської сільської  ради   за адресою: Аджамська сільська 

рада  Кропивницького району Кіровоградської області. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

       3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  подати на 

затвердження на сесію сільської ради. 

 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань        

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово-комунального господарства, 

будівництва, охорони навколишнього природного середовища  та  благоустрою населених 

пунктів. 

  

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А. 
 
 
 
 



 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Від                          2021 року                                                                              № 

«Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» 

 

 

            Відповідно  до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на підставі Земельного Кодексу України ст.12,40, 81 , 90,91 ст..118,121,125,126 та поданої  

заяви гр. Мельніченко Віктора Миколайовича «Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  » , сесія сільської 

ради 

 

в и р і ш и л а : 

 
      1.Надати дозвіл гр. Мельніченко Віктору Миколайовичу на розробку проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею -2,0000га  у 

власність для ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 2,0000га 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення із раніше сформованої земельної 

ділянки кадастровий номер 3522580300:03:000:2529), що перебувають у землях 

комунальної власності  Аджамської сільської  ради   за адресою: Аджамська сільська 

рада  Кропивницького району Кіровоградської області. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

       3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  подати на 

затвердження на сесію сільської ради. 

 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань        

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово-комунального господарства, 

будівництва, охорони навколишнього природного середовища  та  благоустрою населених 

пунктів. 

  

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А. 
 
 
 



 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Від                          2021 року                                                                              № 

«Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» 

 

 

            Відповідно  до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на підставі Земельного Кодексу України ст.12,40, 81 , 90,91 ст..118,121,125,126 та поданої  

заяви гр. Шагіної Наталії Сергіївни «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  » , сесія сільської ради 

 

в и р і ш и л а : 

 
      1.Надати дозвіл гр. Шагіній Наталії Сергіївні на розробку проекту землеустрою, 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею -2,0000га  у власність для 

ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 2,0000га за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення із раніше сформованої земельної ділянки 

кадастровий номер 3522580300:03:000:2529), що перебувають у землях комунальної 

власності  Аджамської сільської  ради   за адресою: Аджамська сільська рада  

Кропивницького району Кіровоградської області. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

       3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  подати на 

затвердження на сесію сільської ради. 

 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань        

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово-комунального господарства, 

будівництва, охорони навколишнього природного середовища  та  благоустрою населених 

пунктів. 

  

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А. 
 
 
 
 



 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Від                          2021 року                                                                              № 

«Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» 

 

 

            Відповідно  до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на підставі Земельного Кодексу України ст.12,40, 81 , 90,91 ст..118,121,125,126 та поданої  

заяви гр. Осадчого Сергія Володимировича «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  » , сесія сільської ради 

 

в и р і ш и л а : 

 
      1.Надати дозвіл гр. Осадчому Сергію Володимировичу  на розробку проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею -2,0000га  у 

власність для ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 2,0000га 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення із раніше сформованої земельної 

ділянки кадастровий номер 3522580300:03:000:2529), що перебувають у землях 

комунальної власності  Аджамської сільської  ради   за адресою: Аджамська сільська 

рада  Кропивницького району Кіровоградської області. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

       3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  подати на 

затвердження на сесію сільської ради. 

 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань        

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово-комунального господарства, 

будівництва, охорони навколишнього природного середовища  та  благоустрою населених 

пунктів. 

  

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А. 
 
 
 
 



 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Від                          2021 року                                                                              № 

«Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» 

 

 

            Відповідно  до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на підставі Земельного Кодексу України ст.12,40, 81 , 90,91 ст..118,121,125,126 та поданої  

заяви гр. Свидри Наталії Миколаївни «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  » , сесія сільської ради 

 

в и р і ш и л а : 

 
      1.Надати дозвіл гр. Свидрі  Наталії Миколаївні на розробку проекту землеустрою, 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею -2,0000га  у власність для 

ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 2,0000га за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення із раніше сформованої земельної ділянки 

кадастровий номер 3522580300:03:000:2529), що перебувають у землях комунальної 

власності  Аджамської сільської  ради   за адресою: Аджамська сільська рада  

Кропивницького району Кіровоградської області. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

       3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  подати на 

затвердження на сесію сільської ради. 

 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань        

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово-комунального господарства, 

будівництва, охорони навколишнього природного середовища  та  благоустрою населених 

пунктів. 

  

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А. 
 
 
 
 



 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Від                          2021 року                                                                              № 

«Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» 

 

 

            Відповідно  до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на підставі Земельного Кодексу України ст.12,40, 81 , 90,91 ст..118,121,125,126 та поданої  

заяви гр. Хоменко Олега Анатолійовича «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  » , сесія сільської ради 

 

в и р і ш и л а : 

 
      1.Надати дозвіл гр. Хоменко Олегу Анатолійовичу  на розробку проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею -2,0000га  у 

власність для ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 2,0000га 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення із раніше сформованої земельної 

ділянки кадастровий номер 3522580300:03:000:2529), що перебувають у землях 

комунальної власності  Аджамської сільської  ради   за адресою: Аджамська сільська 

рада  Кропивницького району Кіровоградської області. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

       3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  подати на 

затвердження на сесію сільської ради. 

 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань        

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово-комунального господарства, 

будівництва, охорони навколишнього природного середовища  та  благоустрою населених 

пунктів. 

  

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А. 
 
 
 
 



 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Від                          2021 року                                                                              № 

«Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» 

 

 

            Відповідно  до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на підставі Земельного Кодексу України ст.12,40, 81 , 90,91 ст..118,121,125,126 та поданої  

заяви гр. Хоменко Алли Вікторівни «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  » , сесія сільської ради 

 

в и р і ш и л а : 

 
      1.Надати дозвіл гр. Хоменко Аллі Вікторівні  на розробку проекту землеустрою, 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею -2,0000га  у власність для 

ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 2,0000га за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення із раніше сформованої земельної ділянки 

кадастровий номер 3522580300:03:000:2529), що перебувають у землях комунальної 

власності  Аджамської сільської  ради   за адресою: Аджамська сільська рада  

Кропивницького району Кіровоградської області. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

       3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  подати на 

затвердження на сесію сільської ради. 

 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань        

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово-комунального господарства, 

будівництва, охорони навколишнього природного середовища  та  благоустрою населених 

пунктів. 

  

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А. 
 
 
 
 



 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Від                          2021 року                                                                              № 

«Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» 

 

 

            Відповідно  до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на підставі Земельного Кодексу України ст.12,40, 81 , 90,91 ст..118,121,125,126 та поданої  

заяви гр. Дегтярьової Вікторії Вікторівни «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  » , сесія сільської ради 

 

в и р і ш и л а : 

 
      1.Надати дозвіл гр. Дегтярьовій Вікторії Вікторівні  на розробку проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею -2,0000га  у 

власність для ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 2,0000га 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення із раніше сформованої земельної 

ділянки кадастровий номер 3522580300:03:000:2529), що перебувають у землях 

комунальної власності  Аджамської сільської  ради   за адресою: Аджамська сільська 

рада  Кропивницького району Кіровоградської області. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

       3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  подати на 

затвердження на сесію сільської ради. 

 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань        

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово-комунального господарства, 

будівництва, охорони навколишнього природного середовища  та  благоустрою населених 

пунктів. 

  

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А. 
 
 
 
 



 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Від                          2021 року                                                                              № 

«Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» 

 

 

            Відповідно  до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на підставі Земельного Кодексу України ст.12,40, 81 , 90,91 ст..118,121,125,126 та поданої  

заяви гр. Дегтярьова Сергія Григоровича«Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  » , сесія сільської ради 

 

в и р і ш и л а : 

 
      1.Надати дозвіл гр. Дегтярьову Сергію Григоровичу  на розробку проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею -2,0000га  у 

власність для ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 2,0000га 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення із раніше сформованої земельної 

ділянки кадастровий номер 3522580300:03:000:2529), що перебувають у землях 

комунальної власності  Аджамської сільської  ради   за адресою: Аджамська сільська 

рада  Кропивницького району Кіровоградської області. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

       3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  подати на 

затвердження на сесію сільської ради. 

 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань        

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово-комунального господарства, 

будівництва, охорони навколишнього природного середовища  та  благоустрою населених 

пунктів. 

  

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А. 
 
 
 
 



 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Від                          2021 року                                                                              № 

«Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» 

 

 

            Відповідно  до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на підставі Земельного Кодексу України ст.12,40, 81 , 90,91 ст..118,121,125,126 та поданої  

заяви гр. Христич Валентини Миколаївни «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  » , сесія сільської ради 

 

в и р і ш и л а : 

 
      1.Надати дозвіл гр. Христич Валентині Миколаївні  на розробку проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею -2,0000га  у 

власність для ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 2,0000га 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення із раніше сформованої земельної 

ділянки кадастровий номер 3522580300:03:000:2529), що перебувають у землях 

комунальної власності  Аджамської сільської  ради   за адресою: Аджамська сільська 

рада  Кропивницького району Кіровоградської області. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

       3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  подати на 

затвердження на сесію сільської ради. 

 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань        

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово-комунального господарства, 

будівництва, охорони навколишнього природного середовища  та  благоустрою населених 

пунктів. 

  

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А. 
 
 
 
 



 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Від                          2021 року                                                                              № 

«Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» 

 

 

            Відповідно  до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на підставі Земельного Кодексу України ст.12,40, 81 , 90,91 ст..118,121,125,126 та поданої  

заяви гр. Христич Юрія Володимировича «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  » , сесія сільської ради 

 

в и р і ш и л а : 

 
      1.Надати дозвіл гр. Христич Юрію Володимировичу  на розробку проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею -2,0000га  у 

власність для ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 2,0000га 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення із раніше сформованої земельної 

ділянки кадастровий номер 3522580300:03:000:2529), що перебувають у землях 

комунальної власності  Аджамської сільської  ради   за адресою: Аджамська сільська 

рада  Кропивницького району Кіровоградської області. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

       3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  подати на 

затвердження на сесію сільської ради. 

 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань        

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово-комунального господарства, 

будівництва, охорони навколишнього природного середовища  та  благоустрою населених 

пунктів. 

  

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А. 
 
 
 
 
 



 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Від                          2021 року                                                                              № 

«Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» 

 

 

            Відповідно  до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на підставі Земельного Кодексу України ст.12,40, 81 , 90,91 ст..118,121,125,126 та поданої  

заяви гр. Коробки Володимира Івановича «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  » , сесія сільської ради 

 

в и р і ш и л а : 

 
      1.Надати дозвіл гр. Коробці Володимиру Івановичу   на розробку проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею -2,0000га  у 

власність для ведення особистого селянського господарства, в тому числі: пасовища  – 

1,4000га за рахунок земель сільськогосподарського призначення та  0,6000га  пасовища за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення що перебувають у землях 

комунальної власності  Аджамської сільської  ради   за адресою: Аджамська сільська 

рада  Кропивницького району Кіровоградської області. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

       3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  подати на 

затвердження на сесію сільської ради. 

 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань        

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово-комунального господарства, 

будівництва, охорони навколишнього природного середовища  та  благоустрою населених 

пунктів. 

  

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А. 
 
 
 
 
 



 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Від                          2021 року                                                                              № 

Про затвердження проекту 

землеустрою та передачу  

земельної ділянки у власність 

 

     Відповідно до пп.36 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

ст..12,118,121,186 Земельного Кодексу України та заяви  гр. Щербини Катерини Яківни  

«Про затвердження проекту  землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у власність  

для ведення особистого селянського господарства» , сесія сільської ради  
 

В И Р І Ш И Л А : 

1.   Затвердити гр..Щербині Катерині Яківні  проект землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки  загальною площею –2,0000га   з них:  2,0000га - для 

ведення особистого селянського господарства у тому числі по угіддях –  2,0000га - 

рілля, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у 

запасі комунальної власності Аджамської сільської ради Кропивницького району 

Кіровоградської області 

 

  2.Передати у власність гр..Щербині Катерині Яківні  земельну ділянку загальною 

площею: 2,0000 га ,- з них: 2,0000га - для ведення особистого селянського 

господарства у тому числі по угіддях – 2,0000га – рілля, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, (кадастровий номер 3522580300:02:000:5299) що 

перебувають у запасі комунальної власності Аджамської сільської ради  

Кропивницького району Кіровоградської області 

 

      3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань              

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово-комунального господарства, 

будівництва, охорони навколишнього природного середовища  та  благоустрою населених 

пунктів. 

 
 

              Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 
 
 



 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Від                          2021 року                                                                              № 

Про затвердження проекту 

землеустрою та передачу  

земельної ділянки у власність 

 

     Відповідно до пп.36 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

ст..12,118,121,186 Земельного Кодексу України та заяви  гр. Корнєва Ігоря Юрійовича  

«Про затвердження проекту  землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у власність  

для ведення особистого селянського господарства» , сесія сільської ради  
 

В И Р І Ш И Л А : 

1.   Затвердити гр..Корнєву Ігорю Юрійовичу  проект землеустрою щодо відведення 

у власність земельної ділянки  загальною площею –2,0000га   з них:  2,0000га - для 

ведення особистого селянського господарства у тому числі по угіддях –  2,0000га - 

рілля, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у 

запасі комунальної власності Аджамської сільської ради Кропивницького району 

Кіровоградської області 

 

  2.Передати у власність гр..Корнєву Ігорю Юрійовичу   земельну ділянку загальною 

площею: 2,0000 га ,- з них: 2,0000га - для ведення особистого селянського 

господарства у тому числі по угіддях – 2,0000га – рілля, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, (кадастровий номер 3522580300:02:000:5305) що 

перебувають у запасі комунальної власності Аджамської сільської ради  

Кропивницького району Кіровоградської області 

 

      3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань              

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово-комунального господарства, 

будівництва, охорони навколишнього природного середовища  та  благоустрою населених 

пунктів. 

 
 

              Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 
 
 



 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Від                          2021 року                                                                              № 

Про затвердження проекту 

землеустрою та передачу  

земельної ділянки у власність 

 

     Відповідно до пп.36 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

ст..12,118,121,186 Земельного Кодексу України та заяви  гр. Крикуненко Людмили 

Федорівни  «Про затвердження проекту  землеустрою  щодо відведення земельної 

ділянки у власність  для ведення особистого селянського господарства» , сесія сільської 

ради  
 

В И Р І Ш И Л А : 

1.   Затвердити гр..Крикуненко Людмилі Федорівні  проект землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки  загальною площею –2,0000га   з них:  

2,0000га - для ведення особистого селянського господарства у тому числі по угіддях –  

2,0000га - рілля, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що 

перебувають у запасі комунальної власності Аджамської сільської ради 

Кропивницького району Кіровоградської області 

 

  2.Передати у власність гр..Крикуненко Людмилі Федорівні   земельну ділянку 

загальною площею: 2,0000 га ,- з них: 2,0000га - для ведення особистого селянського 

господарства у тому числі по угіддях – 2,0000га – рілля, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, (кадастровий номер 3522580300:02:000:5301) що 

перебувають у запасі комунальної власності Аджамської сільської ради  

Кропивницького району Кіровоградської області 

 

      3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань              

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово-комунального господарства, 

будівництва, охорони навколишнього природного середовища  та  благоустрою населених 

пунктів. 

 
 

              Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 
 
 



 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Від                          2021 року                                                                              № 

Про затвердження проекту 

землеустрою та передачу  

земельної ділянки у власність 

 

     Відповідно до пп.36 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

ст..12,118,121,186 Земельного Кодексу України та заяви  гр. Крикуненко Ілони 

Станіславівни  «Про затвердження проекту  землеустрою  щодо відведення земельної 

ділянки у власність  для ведення особистого селянського господарства» , сесія сільської 

ради  
 

В И Р І Ш И Л А : 

1.   Затвердити гр..Крикуненко Ілоні Станіславівні  проект землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки  загальною площею –2,0000га   з них:  

2,0000га - для ведення особистого селянського господарства у тому числі по угіддях –  

2,0000га - рілля, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що 

перебувають у запасі комунальної власності Аджамської сільської ради 

Кропивницького району Кіровоградської області 

 

  2.Передати у власність гр..Крикуненко Ілоні Станіславівні земельну ділянку 

загальною площею: 2,0000 га ,- з них: 2,0000га - для ведення особистого селянського 

господарства у тому числі по угіддях – 2,0000га – рілля, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, (кадастровий номер 3522580300:02:000:5300) що 

перебувають у запасі комунальної власності Аджамської сільської ради  

Кропивницького району Кіровоградської області 

 

      3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань              

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово-комунального господарства, 

будівництва, охорони навколишнього природного середовища  та  благоустрою населених 

пунктів. 

 
 

              Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 
 
 



 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Від                          2021 року                                                                              № 

Про затвердження проекту 

землеустрою та передачу  

земельної ділянки у власність 

 

     Відповідно до пп.36 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

ст..12,118,121,186 Земельного Кодексу України та заяви  гр. Крикуненко Андрія 

Станіславовича  «Про затвердження проекту  землеустрою  щодо відведення земельної 

ділянки у власність  для ведення особистого селянського господарства» , сесія сільської 

ради  
 

В И Р І Ш И Л А : 

1.   Затвердити гр..Крикуненко Андрію Станіславовичу  проект землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки  загальною площею –2,0000га   з них:  

2,0000га - для ведення особистого селянського господарства у тому числі по угіддях –  

2,0000га - рілля, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що 

перебувають у запасі комунальної власності Аджамської сільської ради 

Кропивницького району Кіровоградської області 

 

  2.Передати у власність гр..Крикуненко Андрію Станіславовичу    земельну ділянку 

загальною площею: 2,0000 га ,- з них: 2,0000га - для ведення особистого селянського 

господарства у тому числі по угіддях – 2,0000га – рілля, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, (кадастровий номер 3522580300:02:000:5302) що 

перебувають у запасі комунальної власності Аджамської сільської ради  

Кропивницького району Кіровоградської області 

 

      3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань              

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово-комунального господарства, 

будівництва, охорони навколишнього природного середовища  та  благоустрою населених 

пунктів. 

 
 

              Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 
 
 



 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Від                          2021 року                                                                              № 

Про затвердження проекту 

землеустрою та передачу  

земельної ділянки у власність 

 

     Відповідно до пп.36 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

ст..12,118,121,186 Земельного Кодексу України та заяви  гр. Крикуненко Зінаїди 

Миколаївни  «Про затвердження проекту  землеустрою  щодо відведення земельної 

ділянки у власність  для ведення особистого селянського господарства» , сесія сільської 

ради  
 

В И Р І Ш И Л А : 

1.   Затвердити гр..Крикуненко Зінаїді Миколаївні  проект землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки  загальною площею –2,0000га   з них:  

2,0000га - для ведення особистого селянського господарства у тому числі по угіддях –  

2,0000га - рілля, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що 

перебувають у запасі комунальної власності Аджамської сільської ради 

Кропивницького району Кіровоградської області 

 

  2.Передати у власність гр..Крикуненко Зінаїді Миколаївні    земельну ділянку 

загальною площею: 2,0000 га ,- з них: 2,0000га - для ведення особистого селянського 

господарства у тому числі по угіддях – 2,0000га – рілля, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, (кадастровий номер 3522580300:02:000:5304) що 

перебувають у запасі комунальної власності Аджамської сільської ради  

Кропивницького району Кіровоградської області 

 

      3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань              

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово-комунального господарства, 

будівництва, охорони навколишнього природного середовища  та  благоустрою населених 

пунктів. 

 
 

              Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 
 
 



 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Від                          2021 року                                                                              № 

Про затвердження проекту 

землеустрою та передачу  

земельної ділянки у власність 

 

     Відповідно до пп.36 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

ст..12,118,121,186 Земельного Кодексу України та заяви  гр. Пробігайло Альони 

Андріївни  «Про затвердження проекту  землеустрою  щодо відведення земельної ділянки 

у власність  для ведення особистого селянського господарства» , сесія сільської ради  
 

В И Р І Ш И Л А : 

1.   Затвердити гр..Пробігайло Альоні Андріївні  проект землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки  загальною площею –2,0000га   з них:  

2,0000га - для ведення особистого селянського господарства у тому числі по угіддях –  

2,0000га - рілля, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що 

перебувають у запасі комунальної власності Аджамської сільської ради 

Кропивницького району Кіровоградської області 

 

  2.Передати у власність гр.. Пробігайло Альоні Андріївні  земельну ділянку 

загальною площею: 2,0000 га ,- з них: 2,0000га - для ведення особистого селянського 

господарства у тому числі по угіддях – 2,0000га – рілля, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, (кадастровий номер 3522580300:02:000:5307) що 

перебувають у запасі комунальної власності Аджамської сільської ради  

Кропивницького району Кіровоградської області 

 

      3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань              

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово-комунального господарства, 

будівництва, охорони навколишнього природного середовища  та  благоустрою населених 

пунктів. 

 
 

              Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 
 
 
 



 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Від                          2021 року                                                                              № 

Про затвердження проекту 

землеустрою та передачу  

земельної ділянки у власність 

 

     Відповідно до пп.36 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

ст..12,118,121,186 Земельного Кодексу України та заяви  гр. Пробігайло Андрія 

Анатолійовича  «Про затвердження проекту  землеустрою  щодо відведення земельної 

ділянки у власність  для ведення особистого селянського господарства» , сесія сільської 

ради  
 

В И Р І Ш И Л А : 

1.   Затвердити гр..Пробігайло Андрію Анатолійовичу  проект землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки  загальною площею –2,0000га   з них:  

2,0000га - для ведення особистого селянського господарства у тому числі по угіддях –  

2,0000га - рілля, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що 

перебувають у запасі комунальної власності Аджамської сільської ради 

Кропивницького району Кіровоградської області 

 

  2.Передати у власність гр.. Пробігайло Андрію Анатолійовичу  земельну ділянку 

загальною площею: 2,0000 га ,- з них: 2,0000га - для ведення особистого селянського 

господарства у тому числі по угіддях – 2,0000га – рілля, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, (кадастровий номер 3522580300:02:000:5297) що 

перебувають у запасі комунальної власності Аджамської сільської ради  

Кропивницького району Кіровоградської області 

 

      3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань              

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово-комунального господарства, 

будівництва, охорони навколишнього природного середовища  та  благоустрою населених 

пунктів. 

 
 

              Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 
 
 



 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Від                          2021 року                                                                              № 

Про затвердження проекту 

землеустрою та передачу  

земельної ділянки у власність 

 

     Відповідно до пп.36 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

ст..12,118,121,186 Земельного Кодексу України та заяви  гр. Корнєвої Анстасії Андріївни  

«Про затвердження проекту  землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у власність  

для ведення особистого селянського господарства» , сесія сільської ради  
 

В И Р І Ш И Л А : 

1.   Затвердити гр..Корнєвій Анастасії Андріївні  проект землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки  загальною площею –2,0000га   з них:  

2,0000га - для ведення особистого селянського господарства у тому числі по угіддях –  

2,0000га - рілля, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що 

перебувають у запасі комунальної власності Аджамської сільської ради 

Кропивницького району Кіровоградської області 

 

  2.Передати у власність гр.. Корнєвій Анастасії  Андріївні  земельну ділянку 

загальною площею: 2,0000 га ,- з них: 2,0000га - для ведення особистого селянського 

господарства у тому числі по угіддях – 2,0000га – рілля, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, (кадастровий номер 3522580300:02:000:5306) що 

перебувають у запасі комунальної власності Аджамської сільської ради  

Кропивницького району Кіровоградської області 

 

      3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань              

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово-комунального господарства, 

будівництва, охорони навколишнього природного середовища  та  благоустрою населених 

пунктів. 

 
 

              Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 
 
 
 



 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Від                          2021 року                                                                              № 

Про надання дозволу на розроблення 

технічної  документації 

 

     На  підставі заяви гр.  Костянко Олександра Петровича   про дозвіл на розроблення 

технічної  документації  щодо відведення земельної ділянки  у власність (шляхом 

безоплатної передачі)  під будівництво житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка),  керуючись ст..118,121 Земельного Кодексу України, та п.34 

ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради  

в и р і ш и л а : 

              

     1.  Надати згоду гр. Костянко Олександру Петровичу   на розроблення технічної  

документації  щодо відведення земельної  ділянки  у власність (шляхом безоплатної 

передачі) ,загальною площею 0,2500га, а саме: 0,2500га   під житловою забудовою одно 

та двоповерховою, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та 

громадської забудови, що перебувають у запасі Аджамської сільської ради    за 

адресою:  с. Аджамка вул.Садова,38 Кропивницького району Кіровоградської 

області. 

    2.Гр. Костянко Олександру Петровичу  замовити виготовлення та погодити у 

встановленому законом порядку технічну  документацію щодо відведення земельної 

ділянки  що посвідчує право власності та подати на розгляд сесії Аджамської сільської 

ради. 

 

          3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово-комунального 

господарства, будівництва, охорони навколишнього природного середовища  та  

благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 



 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Від                          2021 року                                                                              № 

Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою 

 

          На  підставі заяви гр. Ярошенко Ольги Олегівни про дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність (шляхом 

безоплатної передачі)  під будівництво житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) та для ведення особистого селянського господарства та 

керуючись ст..118,121 Земельного Кодексу України, та п.34 ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради  

в и р і ш и л а : 

      1.  Надати згоду гр. Ярошенко Ользі Олегівні на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність (шляхом безоплатної 

передачі) ,загальною площею 0,3500га, а саме: 0,2500га   під житловою забудовою одно 

та двоповерховою, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та 

громадської забудови та 0,1000га – рілля ,для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок сільськогосподарських земель, що перебувають в запасі 

Аджамської сільської ради за адресою:  с. Аджамка  вул. Кропивницького,36а 

Кропивницького  району Кіровоградської області. 

   2.Гр.Ярошенко Ользі Олегівні   замовити виготовлення та погодити у 

встановленому законом порядку проект із землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок  що посвідчують право власності та подати на розгляд сесії Аджамської 

сільської ради. 

        3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово - комунального господарства, 

будівництва, охорони навколишнього природного середовища та благоустрою населених 

пунктів. 
              

 

Сільський голова                                                        Зайченко Т.А. 
 

 

 



 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Від                          2021 року                                                                              № 

Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою 

 

          На  підставі заяви гр. Кириченко Лідії Олексіївни про дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність (шляхом 

безоплатної передачі)  під будівництво житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) та для ведення особистого селянського господарства та 

керуючись ст..118,121 Земельного Кодексу України, та п.34 ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради  

в и р і ш и л а : 

      1.  Надати згоду гр. Кириченко Лідії Олексіївни на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність (шляхом безоплатної 

передачі) ,загальною площею 0,6619га, а саме: 0,2500га   під житловою забудовою одно 

та двоповерховою, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та 

громадської забудови та 0,4119га – рілля ,для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок сільськогосподарських земель, що перебувають в запасі 

Аджамської сільської ради за адресою:  с. Аджамка  вул. Пушкіна,69 

Кропивницького  району Кіровоградської області. 

   2.Гр.Кириченко Лідії Олексіївні  замовити виготовлення та погодити у 

встановленому законом порядку проект із землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок  що посвідчують право власності та подати на розгляд сесії Аджамської 

сільської ради. 

        3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово - комунального господарства, 

будівництва, охорони навколишнього природного середовища та благоустрою населених 

пунктів. 
              

 

Сільський голова                                                        Зайченко Т.А. 
 

 

 
 



 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Від                          2021 року                                                                              № 

Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою 

 

          На  підставі заяви гр. Кириченка Миколи Миколайовича про дозвіл на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 

(шляхом безоплатної передачі)  під будівництво житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) та для ведення особистого селянського 

господарства та керуючись ст..118,121 Земельного Кодексу України, та п.34 ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради  

в и р і ш и л а : 

      1.  Надати згоду гр. Кириченко Миколі Миколайовичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність (шляхом безоплатної 

передачі) ,загальною площею 0,8260га, а саме: 0,2500га   під житловою забудовою одно 

та двоповерховою, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та 

громадської забудови та 0,5760га – рілля ,для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок сільськогосподарських земель, що перебувають в запасі 

Аджамської сільської ради за адресою:  с. Аджамка  вул. Річна,42 Кропивницького  

району Кіровоградської області. 

   2.Гр.Кириченко Миколі Миколайовичу  замовити виготовлення та погодити у 

встановленому законом порядку проект із землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок  що посвідчують право власності та подати на розгляд сесії Аджамської 

сільської ради. 

        3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово - комунального господарства, 

будівництва, охорони навколишнього природного середовища та благоустрою населених 

пунктів. 
              

 

Сільський голова                                                        Зайченко Т.А. 
 

 

 
 



 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Від                          2021 року                                                                              № 

Про відмову у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у 

власність  

          

       Розглянувши заяву гр. Гущі Людмили Іванівни  про надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території 

Аджамської сільської ради, керуючись ст. ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та враховуючи  думки депутатів сільської ради, сесія сільської  

ради  

                                                            в и р і ш и л а : 

1.Відмовити гр .Гущі Людмилі Іванівні  у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,2500га, у зв’язку з тим 

що бажане місце розташування земельної ділянки не відповідає вимогам 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. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово - комунального 

господарства, будівництва, охорони навколишнього природного середовища та 

благоустрою населених пунктів. 
 

 
Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Від                          2021 року                                                                              № 

Про відмову у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки  

постійне користування 

          

       Розглянувши заяву Благодійної організації «Благодійний фонд «Притулок 

«Затишна оселя»  про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в постійне користування  на території Аджамської сільської 

ради, керуючись ст. ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

враховуючи  думки депутатів сільської ради, сесія сільської  ради  

                                                            в и р і ш и л а : 

1.Відмовити Благодійній організації «Благодійний фонд «Притулок «Затишна оселя»  

у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування  орієнтовною площею площею 0,3790га (кадастровий номер 

3522580300:51:000:0836), відповідно до ст.92 Земельного Кодексу України . 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово - комунального 

господарства, будівництва, охорони навколишнього природного середовища та 

благоустрою населених пунктів. 
 

 
Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

______________ СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 
 

Від  «    »  грудня  2021 року                                                                                 № _____ 

Про відмову у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого  

селянського господарства 

 

            Відповідно до пп.36 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

ст..12, 116, 118, 121, 186 Земельного Кодексу України та розглянувши заяву гр.. 

Старосадчого Руслана Вікторовича «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність», сесія Аджамської сільської 

ради 

 

в и р і ш и л а : 

 

1.  Відмовити гр. Старосадчому Руслану Вікторовичу жителю с. Аджамка, 

Кропивницького району Кіровоградської області у надані дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею – 

0,3000га. для ведення особистого селянського господарства так, як на підставі статті 116 

пункт 4 Земельного КодексуУкраїни громадянам України передача земельних ділянок у 

власність проводиться один раз по кожному виду користування.  

           Згідно рішення 4 сесії восьмого скликання Аджамської сільської ради за № 197 від 

25.02.2021 року Вами право для ведення особистого селянського господарства 

використано. 

 

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово - комунального господарства, 

будівництва, охорони навколишнього природного середовища та благоустрою населених 

пунктів. 
 
 

Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 
 

 

 

 



 

     
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

______________ СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 
 

Від  «    »  грудня  2021 року                                                                                      № _____ 

Про відмову у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого  

селянського господарства 

          

       Розглянувши заяву гр. Городової Тетяни Олегівни  про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства на території Аджамської сільської ради, керуючись  

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи  думки 

депутатів сільської ради, сесія сільської  ради 

  

в и р і ш и л а : 

 

1. Відмовити гр .Городовій Тетяні Олегівні  у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства орієнтовною площею 1,9900га., у зв’язку з тим що бажане 

місце розташування земельної ділянки зазначене заявником в графічних матеріалах 

не відповідає призначенню та принципам землеустрою, визначеними статтями 2,6 

Закону України « Про землеустрій», в частині раціональної системи землеволодінь та 

землекористувань. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово - комунального 

господарства, будівництва, охорони навколишнього природного середовища та 

благоустрою населених пунктів. 
 

 
Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 

 

 

 

 



     
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

______________ СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 
 

Від  «    »  грудня  2021 року                                                                                    № _____ 

Про відмову у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого  

селянського господарства 

          

       Розглянувши заяву гр. Кухти Тетяни Володимирівни  про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства на території Аджамської сільської ради, 

керуючись  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи  

думки депутатів сільської ради, сесія сільської  ради 

  

в и р і ш и л а : 

 

1. Відмовити гр .Кухті Тетяні Володимирівні  у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства орієнтовною площею 2,0000га., у зв’язку з тим що бажане 

місце розташування земельної ділянки зазначене заявником в графічних матеріалах 

не відповідає призначенню та принципам землеустрою, визначеними статтями 2,6 

Закону України «Про землеустрій», в частині раціональної системи землеволодінь та 

землекористувань. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово - комунального 

господарства, будівництва, охорони навколишнього природного середовища та 

благоустрою населених пунктів. 
 

 
Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 

 

 

 

 

 



     
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

______________ СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 
 

Від  «    »  грудня  2021 року                                                                                     № _____ 

Про відмову у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого  

селянського господарства 

          

       Розглянувши заяву гр. Кухти Олександра Володимировича  про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства на території Аджамської сільської ради, 

керуючись  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи  

думки депутатів сільської ради, сесія сільської  ради 

  

в и р і ш и л а : 

 

1. Відмовити гр .Кухті Олександру Володимировичу у наданні дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства орієнтовною площею 2,0000га., у зв’язку з тим 

що бажане місце розташування земельної ділянки зазначене заявником в графічних 

матеріалах не відповідає призначенню та принципам землеустрою, визначеними 

статтями 2,6 Закону України «Про землеустрій», в частині раціональної системи 

землеволодінь та землекористувань. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово - комунального 

господарства, будівництва, охорони навколишнього природного середовища та 

благоустрою населених пунктів. 
 

 
Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 

 

 

 

 

 



     
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

______________ СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 
 

Від  «    »  грудня  2021 року                                                                                      № _____ 

Про відмову у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого  

селянського господарства 

          

       Розглянувши заяву гр. Кухти Євгена Володимировича про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства на території Аджамської сільської ради, 

керуючись  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи  

думки депутатів сільської ради, сесія сільської  ради 

  

в и р і ш и л а : 

 

1. Відмовити гр .Кухті Євгену Володимировичу у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства орієнтовною площею 2,0000га., у зв’язку з тим що бажане 

місце розташування земельної ділянки зазначене заявником в графічних матеріалах 

не відповідає призначенню та принципам землеустрою, визначеними статтями 2,6 

Закону України «Про землеустрій», в частині раціональної системи землеволодінь та 

землекористувань. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово - комунального 

господарства, будівництва, охорони навколишнього природного середовища та 

благоустрою населених пунктів. 
 

 
Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 

 

 

 

 

 



     
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

______________ СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 
 

Від  «    »  грудня  2021 року                                                                                     № _____ 

Про відмову у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого  

селянського господарства 

          

       Розглянувши заяву гр. Кухти Інни Володимирівни про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства на території Аджамської сільської ради, керуючись  

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи  думки 

депутатів сільської ради, сесія сільської  ради 

  

в и р і ш и л а : 

 

1. Відмовити гр .Кухті Інні Володимирівні у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства орієнтовною площею 2,0000га., у зв’язку з тим що бажане 

місце розташування земельної ділянки зазначене заявником в графічних матеріалах 

не відповідає призначенню та принципам землеустрою, визначеними статтями 2,6 

Закону України «Про землеустрій», в частині раціональної системи землеволодінь та 

землекористувань. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово - комунального 

господарства, будівництва, охорони навколишнього природного середовища та 

благоустрою населених пунктів. 
 

 
Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 

 

 

 

 

 



     
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

______________ СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 
 

Від  «    »  грудня  2021 року                                                                                     № _____ 

Про відмову у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого  

селянського господарства 

          

       Розглянувши заяву гр. Кухти Володимира Георгійовича про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства на території Аджамської сільської ради, 

керуючись  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи  

думки депутатів сільської ради, сесія сільської  ради 

  

в и р і ш и л а : 

 

1. Відмовити гр .Кухті Володимиру Георгійовичу у наданні дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства орієнтовною площею 2,0000га., у зв’язку з тим 

що бажане місце розташування земельної ділянки зазначене заявником в графічних 

матеріалах не відповідає призначенню та принципам землеустрою, визначеними 

статтями 2,6 Закону України «Про землеустрій», в частині раціональної системи 

землеволодінь та землекористувань. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово - комунального 

господарства, будівництва, охорони навколишнього природного середовища та 

благоустрою населених пунктів. 
 

 
Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 

 

 

 

 



     
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

______________ СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 
 

Від  «    »  грудня  2021 року                                                                                      № _____ 

Про відмову у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого  

селянського господарства 

          

       Розглянувши заяву гр. Оксещенко Антоніни Володимирівни про надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства на території Аджамської сільської ради, 

керуючись  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст..ст. 12, 118, 

122, п. 3 ст. 123 «Земельного Кодексу України» та враховуючи  думки депутатів сільської 

ради, сесія сільської  ради 

  

в и р і ш и л а : 

 

1. Відмовити гр . Оксещенко Антоніні Володимирівні у наданні дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства орієнтовною площею 2,0000га., ( кадастровий 

номер 3522580300:03:000:2586) у зв’язку з тим що дана земельна ділянка перебуває у 

користуванні інших осіб. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово - комунального 

господарства, будівництва, охорони навколишнього природного середовища та 

благоустрою населених пунктів. 
 

 
Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 



     
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

______________ СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 
 

Від  «    »  грудня  2021 року                                                                                     № _____ 

Про відмову у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого  

селянського господарства 

          

       Розглянувши заяву гр. Оксещенко Антоніни Володимирівни про надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства на території Аджамської сільської ради, 

керуючись  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст..ст. 12, 118, 

122, п. 3 ст. 123 «Земельного Кодексу України» та враховуючи  думки депутатів сільської 

ради, сесія сільської  ради 

  

в и р і ш и л а : 

 

1. Відмовити гр . Оксещенко Антоніні Володимирівні у наданні дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства орієнтовною площею 2,0000га., ( кадастровий 

номер 3522580300:03:000:2533) у зв’язку з тим що дана земельна ділянка перебуває у 

користуванні інших осіб. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово - комунального 

господарства, будівництва, охорони навколишнього природного середовища та 

благоустрою населених пунктів. 
 

 
Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 



     
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

______________ СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 
 

Від  «    »  грудня  2021 року                                                                                       № _____ 

Про відмову у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого  

селянського господарства 

          

       Розглянувши заяву гр. Кухти Інни Володимирівни про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства на території Аджамської сільської ради, керуючись  

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст..ст. 12, 118, 122, п. 3 ст. 

123 «Земельного Кодексу України» та враховуючи  думки депутатів сільської ради, сесія 

сільської  ради 

  

в и р і ш и л а : 

 

1. Відмовити гр . Кухті Інні Володимирівні у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства орієнтовною площею 2,0000га., ( кадастровий номер 

3522580300:04:000:9176) у зв’язку з тим що дана земельна ділянка перебуває у 

користуванні інших осіб. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово - комунального 

господарства, будівництва, охорони навколишнього природного середовища та 

благоустрою населених пунктів. 
 

 
Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 



     
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

______________ СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 
 

Від  «    »  грудня  2021 року                                                                                      № _____ 

Про відмову у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого  

селянського господарства 

          

       Розглянувши заяву гр. Кухти Володимира Георгійовича про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства на території Аджамської сільської ради, 

керуючись  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст..ст. 12, 118, 

122, п. 3 ст. 123 «Земельного Кодексу України» та враховуючи  думки депутатів сільської 

ради, сесія сільської  ради 

  

в и р і ш и л а : 

 

1. Відмовити гр . Кухті Володимиру Георгійовичу у наданні дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства орієнтовною площею 2,0000га., ( кадастровий 

номер 3522580300:04:000:9176) у зв’язку з тим що дана земельна ділянка перебуває у 

користуванні інших осіб. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово - комунального 

господарства, будівництва, охорони навколишнього природного середовища та 

благоустрою населених пунктів. 
 

 
Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 



 

     
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

______________ СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 
 

Від  «    »  грудня  2021 року                                                                                       № _____ 

Про відмову у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого  

селянського господарства 

          

       Розглянувши заяву гр. Кухти Олександра Володимировича про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства на території Аджамської сільської ради, 

керуючись  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст..ст. 12, 118, 

122, п. 3 ст. 123 «Земельного Кодексу України» та враховуючи  думки депутатів сільської 

ради, сесія сільської  ради 

  

в и р і ш и л а : 

 

1. Відмовити гр . Кухті Олександру Володимировичу у наданні дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства орієнтовною площею 2,0000га., ( кадастровий 

номер 3522580300:03:000:2564) у зв’язку з тим що дана земельна ділянка перебуває у 

користуванні інших осіб. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово - комунального 

господарства, будівництва, охорони навколишнього природного середовища та 

благоустрою населених пунктів. 
 

 
Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 

 

 

 

 

 



     
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

______________ СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 
 

Від  «    »  грудня  2021 року                                                                                     № _____ 

Про відмову у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого  

селянського господарства 

          

       Розглянувши заяву гр. Кухти Євгена Володимировича про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства на території Аджамської сільської ради, 

керуючись  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст..ст. 12, 118, 

122, п. 3 ст. 123 «Земельного Кодексу України» та враховуючи  думки депутатів сільської 

ради, сесія сільської  ради 

  

в и р і ш и л а : 

 

1. Відмовити гр . Кухті Євгену Володимировичу у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства орієнтовною площею 2,0000га., ( кадастровий номер 

3522580300:03:000:2564) у зв’язку з тим що дана земельна ділянка перебуває у 

користуванні інших осіб. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово - комунального 

господарства, будівництва, охорони навколишнього природного середовища та 

благоустрою населених пунктів. 
 

 
Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 



    
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

______________ СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 
 

Від  «    »  грудня  2021 року                                                                                       № _____ 

Про відмову у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого  

селянського господарства 

          

       Розглянувши заяву гр. Кухти Євгена Володимировича про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства на території Аджамської сільської ради, 

керуючись  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст..ст. 12, 118, 

122, п. 3 ст. 123 «Земельного Кодексу України» та враховуючи  думки депутатів сільської 

ради, сесія сільської  ради 

  

в и р і ш и л а : 

 

1. Відмовити гр . Кухті Євгену Володимировичу у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства орієнтовною площею 2,0000га., ( кадастровий номер 

3522580300:02:000:2508) у зв’язку з тим що дана земельна ділянка перебуває у 

користуванні інших осіб. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово - комунального 

господарства, будівництва, охорони навколишнього природного середовища та 

благоустрою населених пунктів. 
 

 
Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 



     
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

______________ СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 
 

Від  «    »  грудня  2021 року                                                                                    № _____ 

Про відмову у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого  

селянського господарства 

          

       Розглянувши заяву гр. Бондаренко Зої Леонідівни про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства на території Аджамської сільської ради, керуючись  

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст..ст. 12, 118, 122, п. 3 ст. 

123 «Земельного Кодексу України» та враховуючи  думки депутатів сільської ради, сесія 

сільської  ради 

  

в и р і ш и л а : 

 

1. Відмовити гр . Бондаренко Зої Леонідівні у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства орієнтовною площею 2,0000га., у зв’язку з тим що дана 

земельна ділянка перебуває у користуванні інших осіб. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово - комунального 

господарства, будівництва, охорони навколишнього природного середовища та 

благоустрою населених пунктів. 
 

 
Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

______________ СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 
 

Від  «    »  грудня  2021 року                                                                                      № _____ 

Про відмову у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого  

селянського господарства 

          

       Розглянувши заяву гр. Кухти Олександра Володимировича про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства на території Аджамської сільської ради, 

керуючись  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст..ст. 12, 118, 

122, п. 3 ст. 123 «Земельного Кодексу України» та враховуючи  думки депутатів сільської 

ради, сесія сільської  ради 

  

в и р і ш и л а : 

 

1. Відмовити гр . Кухті Олександру Володимировичу у наданні дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства орієнтовною площею 2,0000га., ( кадастровий 

номер 3522580300:02:000:9165) у зв’язку з тим що дана земельна ділянка перебуває у 

користуванні інших осіб. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово - комунального 

господарства, будівництва, охорони навколишнього природного середовища та 

благоустрою населених пунктів. 
 

 
Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 



     
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

______________ СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 
 

Від  «    »  грудня  2021 року                                                                                   № _____ 

Про відмову у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого  

селянського господарства 

          

       Розглянувши заяву гр. Кухти Тетяни Володимирівни про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства на території Аджамської сільської ради, 

керуючись  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст..ст. 12, 118, 

122, п. 3 ст. 123 «Земельного Кодексу України» та враховуючи  думки депутатів сільської 

ради, сесія сільської  ради 

  

в и р і ш и л а : 

 

1. Відмовити гр . Кухті Тетяні Володимирівні у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства орієнтовною площею 2,0000га., ( кадастровий номер 

3522580300:02:000:9165) у зв’язку з тим що дана земельна ділянка перебуває у 

користуванні інших осіб. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово - комунального 

господарства, будівництва, охорони навколишнього природного середовища та 

благоустрою населених пунктів. 
 

 
Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 



    
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

______________ СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 
 

Від  «    »  грудня  2021 року                                                                                     № _____ 

Про відмову у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого  

селянського господарства 

          

       Розглянувши заяву гр. Кухти Інни Володимирівни про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства на території Аджамської сільської ради, керуючись  

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст..ст. 12, 118, 122, п. 3 ст. 

123 «Земельного Кодексу України» та враховуючи  думки депутатів сільської ради, сесія 

сільської  ради 

  

в и р і ш и л а : 

 

1. Відмовити гр . Кухті Інні Володимирівні у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства орієнтовною площею 2,0000га., ( кадастровий номер 

3522580300:02:000:9165) у зв’язку з тим що дана земельна ділянка перебуває у 

користуванні інших осіб. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово - комунального 

господарства, будівництва, охорони навколишнього природного середовища та 

благоустрою населених пунктів. 
 

 
Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 



     
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

______________ СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 
 

Від  «    »  грудня  2021 року                                                                                     № _____ 

Про відмову у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого  

селянського господарства 

          

       Розглянувши заяву гр. Кухти Володимира Георгійовича про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства на території Аджамської сільської ради, 

керуючись  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст..ст. 12, 118, 

122, п. 3 ст. 123 «Земельного Кодексу України» та враховуючи  думки депутатів сільської 

ради, сесія сільської  ради 

  

в и р і ш и л а : 

 

1. Відмовити гр . Кухті Володимиру Георгійовичу у наданні дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства орієнтовною площею 2,0000га., ( кадастровий 

номер 3522580300:02:000:9165) у зв’язку з тим що дана земельна ділянка перебуває у 

користуванні інших осіб. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово - комунального 

господарства, будівництва, охорони навколишнього природного середовища та 

благоустрою населених пунктів. 
 

 
Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 



     
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

______________ СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 
 

Від  «    »  грудня  2021 року                                                                                      № _____ 

Про відмову у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого  

селянського господарства 

 

            Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст..12 

Земельного Кодексу України, ст.. 34 Цивільного кодексу України та розглянувши заяву 

гр.. Григорович Ольги Іванівни «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність», сесія Аджамської сільської 

ради 

 

в и р і ш и л а : 

 

1.  Відмовити гр. Григорович Ользі Іванівні жительці с. Червоний Яр, Кропивницького 

району Кіровоградської області у надані дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею – 1,7999га. для ведення 

особистого селянського господарства із раніш сформованої земельної ділянки 

(кадастровий номер 3522587900:02:000:2236) у зв’язку з тим, що дана громадянка не 

досягла повної цивільної дієздатності згідно ст.. 34 Цивільного кодексу України.  

 

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово - комунального господарства, 

будівництва, охорони навколишнього природного середовища та благоустрою населених 

пунктів. 
 
 

Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 



     
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

______________ СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 
 

Від  «    »  грудня  2021 року                                                                                   № _____ 

Про відмову у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого  

селянського господарства 

 

        Розглянувши заяву гр. Гашенко Антоніни Василівни  про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства на території Аджамської сільської ради, 

керуючись  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст..12, 118,  

Земельного Кодексу України та враховуючи  думки депутатів сільської ради, сесія 

сільської  ради  

в и р і ш и л а : 

 

1. Відмовити гр. Гашенко Антоніні Василівні у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства орієнтовною площею 2,0000га, у зв’язку з тим що до 

пакету документів поданих на розгляд сесії сільської ради не додано графічні 
матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки 

відповідно до переліку документів зазначених у пункті 6 статті 118 «Земельного 

Кодексу України». 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово - комунального 

господарства, будівництва, охорони навколишнього природного середовища та 

благоустрою населених пунктів. 
 
 

Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 

 

 

 

 

 



     
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

______________ СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 
 

Від  «    »  грудня  2021 року                                                                                     № _____ 

Про відмову у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого  

селянського господарства 

          

       Розглянувши заяву гр. Бородавка Володимира Миколайовича про надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства на території Аджамської сільської ради, 

керуючись  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст..ст. 12, 118, 

122, п. 3 ст. 123 «Земельного Кодексу України» та враховуючи  думки депутатів сільської 

ради, сесія сільської  ради 

  

в и р і ш и л а : 

 

1. Відмовити гр . Бородавку Володимиру Миколайовичу у наданні дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства орієнтовною площею 2,0000га., ( кадастровий 

номер 3522580300:04:000:3014) у зв’язку з тим що дана земельна ділянка перебуває у 

користуванні інших осіб. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово - комунального 

господарства, будівництва, охорони навколишнього природного середовища та 

благоустрою населених пунктів. 
 

 
Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 



     
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

______________ СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 
 

Від  «    »  грудня  2021 року                                                                                     № _____ 

Про відмову у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого  

селянського господарства 

          

       Розглянувши заяву гр. Бородавки Світлани Григорівни про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства на території Аджамської сільської ради, 

керуючись  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст..ст. 12, 118, 

122, п. 3 ст. 123 «Земельного Кодексу України» та враховуючи  думки депутатів сільської 

ради, сесія сільської  ради 

  

в и р і ш и л а : 

 

1. Відмовити гр . Бородавкі Світлані Григорівні у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства орієнтовною площею 2,0000га., ( кадастровий номер 

3522580300:04:000:3014) у зв’язку з тим що дана земельна ділянка перебуває у 

користуванні інших осіб. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово - комунального 

господарства, будівництва, охорони навколишнього природного середовища та 

благоустрою населених пунктів. 
 

 
Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 



     
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

______________ СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 
 

Від  «    »  грудня  2021 року                                                                                     № _____ 

Про відмову у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого  

селянського господарства 

          

       Розглянувши заяву гр. Гордової Ганни Дмитрівни про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства на території Аджамської сільської ради, керуючись  

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст..ст. 12, 118, 122, п. 3 ст. 

123 «Земельного Кодексу України» та враховуючи  думки депутатів сільської ради, сесія 

сільської  ради 

  

в и р і ш и л а : 

 

1. Відмовити гр . Гордовій Ганні Дмитрівні у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства орієнтовною площею 2,0000га., у зв’язку з тим що дана 

земельна ділянка перебуває у користуванні інших осіб. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово - комунального 

господарства, будівництва, охорони навколишнього природного середовища та 

благоустрою населених пунктів. 
 

 
Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

______________ СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 
 

Від  «    »  грудня  2021 року                                                                                      № _____ 

Про відмову у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого  

селянського господарства 

          

       Розглянувши заяву гр. Мукосієнко Тетяни Григорівни  про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства на території Аджамської сільської ради, 

керуючись  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи  

думки депутатів сільської ради, сесія сільської  ради 

  

в и р і ш и л а : 

 

1. Відмовити гр .Мукосієнко Тетяні Григорівні  у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства орієнтовною площею 2,0000га., у зв’язку з тим що бажане 

місце розташування земельної ділянки зазначене заявником в графічних матеріалах 

не відповідає призначенню та принципам землеустрою, визначеними статтями 2,6 

Закону України «Про землеустрій», в частині раціональної системи землеволодінь та 

землекористувань. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово - комунального 

господарства, будівництва, охорони навколишнього природного середовища та 

благоустрою населених пунктів. 
 

 
Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 

 

 

 

 

 



     
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

______________ СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 
 

Від  «    »  грудня  2021 року                                                                                     № _____ 

Про відмову у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого  

селянського господарства 

          

       Розглянувши заяву гр. Осауленко Ольги Борисівни про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства на території Аджамської сільської ради, 

керуючись  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи  

думки депутатів сільської ради, сесія сільської  ради 

  

в и р і ш и л а : 

 

1. Перенести  розгляд  заяви  гр.. Осауленко Ольги Борисівни  у  наданні  дозволу  на  

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства площею 2,0000га., на розгляд до наступної 

сесії до вивчення детальніше поданої заяви громадянки.  

 

     2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради  з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово - комунального 

господарства, будівництва, охорони навколишнього природного середовища та 

благоустрою населених пунктів. 

 

 

 
Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 

 

 

 

 

 



     
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

______________ СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 
 

Від  «    »  грудня 2021 року                                                                                     № _____ 

Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність 

 

            Відповідно  до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на підставі Земельного Кодексу України ст.12,40,81,90,91 ст..118,121,125,126 та поданої  

заяви гр. Старосадчого Віктора Васильовича «Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  »  сесія Аджамської 

сільської ради 

в и р і ш и л а : 

 
      1.Надати дозвіл гр.. Старосадчому Віктору Васильовичу   на розробку проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею -0,3000га  у 

власність для ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 0,3000га 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі 

Аджамської сільської  ради за адресою: с. Аджамка, вул. 1 Травня, 15 Кропивницького 

району Кіровоградської області.. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

       3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  подати на 

затвердження на сесію сільської ради. 

 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради  з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово - комунального 

господарства, будівництва, охорони навколишнього природного середовища та 

благоустрою населених пунктів 

 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

______________ СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 
 

Від  «    »  грудня  2021 року                                                                                  № _____ 

Про надання дозволу на розробку 

технічної документації із землеустрою щодо  

 встановлення (відновлення) меж земельної  

ділянки в натурі (на місцевості) 

          

          Відповідно до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст..12,118,121 Земельного Кодексу України та на  підставі заяви гр.. Старосадчого 

Віктора Васильовича «Про надання дозволу на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)» сесія Аджамської сільської ради  

в и р і ш и л а : 

      1. Надати згоду гр. Старосадчому Віктору Васильовичу   на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), загальною площею 0,2500га, а саме: 0,2500га. під житловою 

забудовою одно та двоповерховою, для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови за адресою:  с. Аджамка  вул. 1 Травня, 15,  

Кропивницького  району Кіровоградської області. 

      2. Гр. Старосадчому Віктору Васильовичу  замовити розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) та подати на розгляд сесії Аджамської сільської ради. 

     3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради  з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово - комунального 

господарства, будівництва, охорони навколишнього природного середовища та 

благоустрою населених пунктів 

 

 

Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 

 

 

 

 

 



     
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

______________ СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 
 

Від  «    »  грудня  2021 року                                                                                  № _____ 

Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність 

 

        Відповідно  до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

ст. ст.12, 40, 81, 90, 91,118, 121, 125, 126 та ст. 21 Перехідних положень Земельного 

кодексу України, та поданої  заяви гр. Щербини Сергія Анатолійовича  «Про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок  у 

власність  »  сесія Аджамської сільської ради 

в и р і ш и л а : 

 
       1. Надати дозвіл гр.. Щербині Сергію Анатолійовичу на розробку проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею – 0,4500га. у 

власність для ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 

0,4500га. за рахунок земель сільськогосподарського призначення із раніш сформованої 

земельної ділянки (кадастровий номер 3522580300:03:000:2555), що перебувають у землях 

запасу комунальної власності Аджамської сільської ради Кропивницького району 

Кіровоградської області. 

 

       2.  Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

       3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  подати на 

затвердження на сесію сільської ради. 

 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради  з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово - комунального 

господарства, будівництва, охорони навколишнього природного середовища та 

благоустрою населених пунктів 

 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 



     
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

______________ СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 
 

Від  «    »  грудня  2021 року                                                                                  № _____ 

Про надання дозволу на розробку 

технічної документації щодо 

відновлення (встановлення) меж 

в натурі (на місцевості)земельної  

ділянки у власність 

 

        Відповідно  до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на 

підставі Земельного Кодексу України ст.12, 40, 81, 90, 91 ст..118, 121, 125, 126 та поданої  

заяви гр. Гузенка Івана Івановича «Про надання дозволу на розробку технічної 

документації щодо відновлення (встановлення) меж в натурі (на місцевості) земельної 

ділянки  у власність  »  сесія Аджамської сільської ради 

в и р і ш и л а : 

 
       1. Надати дозвіл гр.. Гузенку Івану Івановичу  на розробку технічної документації 

щодо відновлення (встановлення) меж в натурі (на місцевості) земельної ділянки 

орієнтовною площею - 0,2500га  у власність, а саме: 0,2500га   під житловою забудовою 

одно та двоповерховою, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  за рахунок земель житлової та 

громадської забудови, що перебувають у землях запасу комунальної власності 

Аджамської сільської  ради за адресою: с. Аджамка, вул. Кропивницького, 49, 

Кропивницького району Кіровоградської області. 

 

       2.  Виготовлення технічної документації здійснити за рахунок заявника. 

 

       3. Технічну документацію щодо відновлення (встановлення) меж в натурі (на 

місцевості) земельної ділянки  у власність  подати на затвердження на сесію сільської 

ради. 

 

      4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради  з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово - комунального 

господарства, будівництва, охорони навколишнього природного середовища та 

благоустрою населених пунктів 

 
 

 

Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 



     
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

______________ СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 
 

Від  «    »  грудня  2021 року                                                                                   № _____ 

Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність 

 

            Відповідно  до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на підставі Земельного Кодексу України ст.12,40, 81 , 90,91 ст..118,121,125,126 та поданої  

заяви гр. Гузенка Івана Івановича «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  »  сесія Аджамської 

сільської ради 

в и р і ш и л а : 

 
      1. Надати дозвіл гр.. Гузенку Івану Івановичу на розробку проекту землеустрою, 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею -0,0900га  у власність для 

ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 0,0900га за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі комунальної 

власності Аджамської сільської  ради за адресою: с. Аджамка, вул. Кропивницького, 49, 

Кропивницького району Кіровоградської області.. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

       3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  подати на 

затвердження на сесію сільської ради. 

 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради  з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово - комунального 

господарства, будівництва, охорони навколишнього природного середовища та 

благоустрою населених пунктів 

 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

______________ СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 
 

Від  «    »  грудня  2021 року                                                                                    № _____ 

Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність 

 

        Відповідно  до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на 

підставі Земельного Кодексу України ст.12, 40, 81, 90, 91 ст..118, 121, 125, 126 та поданої  

заяви гр. Курченка Анатолія Вікторовича «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  »  сесія Аджамської 

сільської ради 

в и р і ш и л а : 

 
       1. Надати дозвіл гр.. Курченку Анатолію Вікторовичу  на розробку проекту 

землеустрою, щодо відведення земельних ділянок орієнтовною площею -0,8500га  у 

власність, а саме: 0,2500га   під житловою забудовою одно та двоповерховою, для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) та для ведення особистого селянського господарства, в тому числі: 

рілля – 0,6000га за рахунок земель житлової та громадської забудови та земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі Аджамської сільської  ради 

за адресою: с. Аджамка, вул. Гаївська, Кропивницького району Кіровоградської 

області.. 

 

       2.  Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

       3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  подати на 

затвердження на сесію сільської ради. 

 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради  з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово - комунального 

господарства, будівництва, охорони навколишнього природного середовища та 

благоустрою населених пунктів 

 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А. 

 

 

 

 

 



     
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

______________ СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 
 

Від  «    »  грудня  2021 року                                                                                     № _____ 

Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність 

 

            Відповідно  до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на підставі Земельного Кодексу України ст.12,40, 81 , 90,91 ст..118,121,125,126 та поданої  

заяви гр.. Сосновського Євгена Володимировича «Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  »  сесія Аджамської 

сільської ради 

в и р і ш и л а : 

 
      1. Надати дозвіл гр.. Сосновському Євгену Володимировичу на розробку проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею -0,8000га  у 

власність для ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 0,8000га 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі 

комунальної власності Аджамської сільської  ради за адресою: с. Аджамка, вул. Сінна, 

Кропивницького району Кіровоградської області.. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

       3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  подати на 

затвердження на сесію сільської ради. 

 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради  з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово - комунального 

господарства, будівництва, охорони навколишнього природного середовища та 

благоустрою населених пунктів 

 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

______________ СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 
 

Від  «    »  грудня  2021 року                                                                                   № _____ 

Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки в оренду 
 

           Відповідно  до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

ст.12, 116, 123 Земельного кодексу України та поданої  заяви гр. Старосадчої Наталії 

Михайлівни «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  в оренду »  сесія Аджамської сільської ради 

 

в и р і ш и л а : 
 

 

      1. Надати дозвіл гр.. Старосадчій Наталії Михайлівні на розробку проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 10 років 

орієнтовною площею - 0,4700га. для ведення особистого селянського господарства, в тому 

числі: рілля - 0,4700га. за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що 

перебувають у землях запасу комунальної власності Аджамської сільської ради за 

адресою: с. Аджамка,  Кропивницького району Кіровоградської області. 

 

       2.  Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

       3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  в оренду  подати на 

затвердження на сесію сільської ради. 

 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради  з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово - комунального 

господарства, будівництва, охорони навколишнього природного середовища та 

благоустрою населених пунктів 

 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 



     
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

______________ СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 
 

Від  «    »  грудня  2021 року                                                                                    № _____ 

Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність 

 

        Відповідно  до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

ст. ст.12, 40, 81, 90, 91,118, 121, 125, 126 та ст. 21 Перехідних положень Земельного 

кодексу України, та поданої  заяви гр. Осауленка Олександра Віталійовича  «Про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок  у 

власність  »  сесія Аджамської сільської ради 

в и р і ш и л а : 

 
       1. Надати дозвіл гр.. Осауленку Олександру Віталійовичу на розробку проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею – 2,0000га. у 

власність для ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 

2,0000га. за рахунок земель сільськогосподарського призначення із раніш сформованої 

земельної ділянки (кадастровий номер 3522580300:03:000:2253), що перебувають у землях 

запасу комунальної власності Аджамської сільської ради Кропивницького району 

Кіровоградської області. 

 

       2.  Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

       3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  подати на 

затвердження на сесію сільської ради. 

 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради  з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово - комунального 

господарства, будівництва, охорони навколишнього природного середовища та 

благоустрою населених пунктів 

 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 



     
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

______________ СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 
 

Від  «    »  грудня  2021 року                                                                                 № _____ 

Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність 

 

            Відповідно  до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на підставі Земельного Кодексу України ст.12,40, 81 , 90,91 ст..118,121,125,126 та поданої  

заяви гр. Богуненка Віктора Васильовича «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  »  сесія Аджамської 

сільської ради 

в и р і ш и л а : 

 
      1.Надати дозвіл гр.. Богуненку Віктору Васильовичу   на розробку проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею -0,2000га  у 

власність для ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 0,2000га 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі 

комунальної власності Аджамської сільської  ради за адресою: с. Аджамка, вул. 

Горького,  Кропивницького району Кіровоградської області.. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

       3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  подати на 

затвердження на сесію сільської ради. 

 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради  з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово - комунального 

господарства, будівництва, охорони навколишнього природного середовища та 

благоустрою населених пунктів 

 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

______________ СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 
 

Від  «    »  грудня  2021 року                                                                                    № _____ 

Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність 

 

            Відповідно  до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на підставі Земельного Кодексу України ст.12,40, 81 , 90,91 ст..118,121,125,126 та поданої  

заяви гр. Чорнобривець Світлани Юріївни «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  »  сесія Аджамської 

сільської ради 

в и р і ш и л а : 

 
      1.Надати дозвіл гр.. Чорнобривець Світлані Юріївні   на розробку проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею -2,0000га  у 

власність для ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 2,0000га 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі 

комунальної власності Аджамської сільської  ради  Кропивницького району 

Кіровоградської області.. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

       3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  подати на 

затвердження на сесію сільської ради. 

 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради  з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово - комунального 

господарства, будівництва, охорони навколишнього природного середовища та 

благоустрою населених пунктів 

 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

______________ СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 
 

Від  «    »  грудня  2021 року                                                                                  № _____ 

Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність 

 

            Відповідно  до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на підставі Земельного Кодексу України ст.12,40, 81 , 90,91 ст..118,121,125,126 та поданої  

заяви гр. Параниці Олександра Миколайовича «Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  »  сесія Аджамської 

сільської ради 

в и р і ш и л а : 

 
      1.Надати дозвіл гр.. Параниці Олександру Миколайовичу   на розробку проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею -2,0000га  у 

власність для ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 2,0000га 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі 

комунальної власності Аджамської сільської  ради за адресою: с. Привілля,  

Кропивницького району Кіровоградської області.. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

       3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  подати на 

затвердження на сесію сільської ради. 

 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради  з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово - комунального 

господарства, будівництва, охорони навколишнього природного середовища та 

благоустрою населених пунктів 

 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

______________ СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 
 

Від  «    »  грудня  2021 року                                                                                    № _____ 

Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність 

 

        Відповідно  до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

ст. ст.12, 40, 81, 90, 91,118, 121, 125, 126 та ст. 21 Перехідних положень Земельного 

кодексу України, та поданої  заяви гр. Мальованого Миколи Васильовича  «Про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок  у 

власність  »  сесія Аджамської сільської ради 

в и р і ш и л а : 

 
       1. Надати дозвіл гр.. Мальованому Миколі Васильовичу на розробку проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею – 1,9999га. у 

власність для ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 

1,9999га. за рахунок земель сільськогосподарського призначення із раніш сформованої 

земельної ділянки (кадастровий номер 3522587900:02:000:2236), що перебувають у землях 

запасу комунальної власності Аджамської сільської ради Червоноярського 

старостинського округу  Кропивницького району Кіровоградської області. 

 

       2.  Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

       3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  подати на 

затвердження на сесію сільської ради. 

 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради  з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово - комунального 

господарства, будівництва, охорони навколишнього природного середовища та 

благоустрою населених пунктів 

 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 



     
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

______________ СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 
 

Від  «    »  грудня  2021 року                                                                                    № _____ 

Про надання дозволу на розробку 

технічної документації із землеустрою щодо  

 встановлення (відновлення) меж земельної  

ділянки в натурі (на місцевості) 

          

          Відповідно до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст..12, 118, 121 Земельного Кодексу України та на  підставі заяви гр.. Васина Валентина 

Валерійовича «Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)» сесія 

Аджамської сільської ради  

в и р і ш и л а : 

      1. Надати згоду гр. Васину Валентину Валерійовичу на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), загальною площею 0,2500га, а саме: 0,2500га. під житловою 

забудовою одно та двоповерховою, для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови за адресою:  с. Аджамка  вул. Річна, 88,  

Кропивницького  району Кіровоградської області. 

      2. Гр. Васину Валентину Валерійовичу  замовити розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) та подати на розгляд сесії Аджамської сільської ради. 

     3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради  з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово - комунального 

господарства, будівництва, охорони навколишнього природного середовища та 

благоустрою населених пунктів 

 

 

Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 

 

 

 

 

 



     
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

______________ СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 
 

Від  «    »  грудня  2021 року                                                                                    № _____ 

Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність 

 

        Відповідно  до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на 

підставі Земельного Кодексу України ст.12, 40, 81, 90, 91 ст..118, 121, 125, 126 та поданої  

заяви гр. Фурман Олександра Івановича «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  »  сесія Аджамської 

сільської ради 

в и р і ш и л а : 

 
       1. Надати дозвіл гр.. Фурман Олександру Івановичу  на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок орієнтовною площею - 0,4500га.  у 

власність, а саме: 0,2500га.  під житловою забудовою одно та двоповерховою, для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) та для ведення особистого селянського господарства, в тому числі: 

рілля – 0,2000га за рахунок земель житлової та громадської забудови та земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі Аджамської сільської  ради 

за адресою: с. Аджамка, вул. Ставкова, 67, Кропивницького району Кіровоградської 

області. 

 

       2.  Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

       3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  подати на 

затвердження на сесію сільської ради. 

 

      4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради  з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово - комунального 

господарства, будівництва, охорони навколишнього природного середовища та 

благоустрою населених пунктів 

 

 

Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 

 

 

 

 



     
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

______________ СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 
 

Від  «    »  грудня  2021 року                                                                                 № _____ 

Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність 

 

            Відповідно  до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на підставі Земельного Кодексу України ст.12,40, 81 , 90,91 ст..118,121,125,126 та поданої  

заяви гр. Виризуб Леоніда Івановича «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  »  сесія Аджамської 

сільської ради 

в и р і ш и л а : 

 
      1.Надати дозвіл гр.. Виризуб Леоніду Івановичу   на розробку проекту землеустрою, 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею -0,1100га  у власність для 

ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 0,1100га за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі комунальної 

власності Аджамської сільської  ради за адресою: с. Аджамка, вул. Горького, 119,  

Кропивницького району Кіровоградської області.. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

       3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  подати на 

затвердження на сесію сільської ради. 

 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради  з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово - комунального 

господарства, будівництва, охорони навколишнього природного середовища та 

благоустрою населених пунктів 

 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

______________ СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 
 

Від  «    »  грудня  2021 року                                                                                 № _____ 

Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки в оренду 
 

           Відповідно  до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

ст.12, 116, 123 Земельного кодексу України та поданої  заяви гр. Виризуб Леоніда 

Івановича «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  в оренду »  сесія Аджамської сільської ради 

 

в и р і ш и л а : 
 

 

      1. Надати дозвіл гр.. Виризуб Леоніду Івановичу на розробку проекту землеустрою, 

щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 25 років орієнтовною площею - 

0,3000га. для ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля - 0,3000га. 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у землях запасу 

комунальної власності Аджамської сільської ради за адресою: с. Аджамка, вул. Гаївська,  

Кропивницького району Кіровоградської області. 

 

       2.  Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

       3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  в оренду  подати на 

затвердження на сесію сільської ради. 

 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради  з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово - комунального 

господарства, будівництва, охорони навколишнього природного середовища та 

благоустрою населених пунктів 

 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

______________ СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 
 

Від  «    »  грудня  2021 року                                                                                    № _____ 

Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність 

 

        Відповідно  до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на 

підставі Земельного Кодексу України ст.12, 40, 81, 90, 91 ст..118, 121, 125, 126 та поданої  

заяви гр. Марченко Надії Віталіївни «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  »  сесія Аджамської 

сільської ради 

в и р і ш и л а : 

 
       1. Надати дозвіл гр.. Марченко Надії Віталіївні  на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок орієнтовною площею – 1,0738га.  у власність, а саме: 

0,2500га.  під житловою забудовою одно та двоповерховою, для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) та для ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 

0,8238га. за рахунок земель житлової та громадської забудови та земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі Аджамської сільської  ради 

за адресою: с. Аджамка, вул. Покровська, 96, Кропивницького району 

Кіровоградської області. 

 

       2.  Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

       3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  подати на 

затвердження на сесію сільської ради. 

 

      4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради  з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово - комунального 

господарства, будівництва, охорони навколишнього природного середовища та 

благоустрою населених пунктів 

 

 

Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 

 

 

 

 



     
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

______________ СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 
 

Від  «    »  грудня  2021 року                                                                                 № _____ 

Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність 

 

            Відповідно  до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на підставі Земельного Кодексу України ст.12,40, 81 , 90,91 ст..118,121,125,126 та поданої  

заяви гр. Донченко Наіни Юріївни «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  »  сесія Аджамської 

сільської ради 

в и р і ш и л а : 

 
      1.Надати дозвіл гр.. Донченко Наіні Юріївні  на розробку проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею -0,4000га  у власність для ведення 

особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 0,4000га за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі комунальної власності 

Аджамської сільської  ради за адресою: с. Аджамка, вул. Свободи,  Кропивницького 

району Кіровоградської області.. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

       3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  подати на 

затвердження на сесію сільської ради. 

 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради  з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово - комунального 

господарства, будівництва, охорони навколишнього природного середовища та 

благоустрою населених пунктів 

 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

______________ СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 
 

Від  «    »  грудня  2021 року                                                                                 № _____ 

Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність 

 

            Відповідно  до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на підставі Земельного Кодексу України ст.12,40, 81 , 90,91 ст..118,121,125,126 та поданої  

заяви гр. Круглик Анатолія Петровича «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  »  сесія Аджамської 

сільської ради 

в и р і ш и л а : 

 
      1.Надати дозвіл гр.. Круглик Анатолію Петровичу  на розробку проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею -0,3000га  у 

власність для ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 0,3000га 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі 

комунальної власності Аджамської сільської  ради за адресою: с. Аджамка, вул. Сінна,  

Кропивницького району Кіровоградської області.. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

       3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  подати на 

затвердження на сесію сільської ради. 

 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради  з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово - комунального 

господарства, будівництва, охорони навколишнього природного середовища та 

благоустрою населених пунктів 

 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

______________ СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 
 

Від  «    »  грудня  2021 року                                                                                 № _____ 

Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність 

 

            Відповідно  до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на підставі Земельного Кодексу України ст.12,40, 81 , 90,91 ст..118,121,125,126 та поданої  

заяви гр. Морозова Сергія Сергійовича «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  »  сесія Аджамської 

сільської ради 

в и р і ш и л а : 

 
      1.Надати дозвіл гр.. Морозову Сергію Сергійовичу  на розробку проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею -0,8500га  у 

власність для ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 0,8500га 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі 

комунальної власності Аджамської сільської  ради за адресою: с. Аджамка, вул. Сінна,  

Кропивницького району Кіровоградської області.. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

       3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  подати на 

затвердження на сесію сільської ради. 

 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради  з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово - комунального 

господарства, будівництва, охорони навколишнього природного середовища та 

благоустрою населених пунктів 

 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

______________ СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 
 

Від  «    »  грудня  2021 року                                                                                 № _____ 

Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність 

 

            Відповідно  до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на підставі Земельного Кодексу України ст.12,40, 81 , 90,91 ст..118,121,125,126 та поданої  

заяви гр. Дапринди Анастасії Вячеславівни «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  »  сесія Аджамської 

сільської ради 

в и р і ш и л а : 

 
      1.Надати дозвіл гр.. Дапринді Анастасії Вячеславівні  на розробку проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею -0,1500га  у 

власність для ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 0,1500га 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі 

комунальної власності Аджамської сільської  ради за адресою: с. Аджамка, вул. Миру,  

Кропивницького району Кіровоградської області.. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

       3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  подати на 

затвердження на сесію сільської ради. 

 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради  з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово - комунального 

господарства, будівництва, охорони навколишнього природного середовища та 

благоустрою населених пунктів 

 

 

 

                   Сільський голова                                                Зайченко  Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

______________ СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 
 

Від  «    »  грудня  2021 року                                                                                   № _____ 

Про вилучення земельної ділянки 

згідно поданої заяви  

 

 

        Відповідно до п.34 ст.26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» 

ст..142 п.1 Земельного Кодексу України, заяви гр. Щербини Людмили Анатоліївни « 

Про добровільну відмову від права користування земельною ділянкою» сесія Аджамської 

сільської ради  

в и р і ш и л а: 

 
1. Вилучити земельну ділянку  у гр.. Щербини Людмили Анатоліївни , згідно поданої 

заяви загальною площею – 0,3000га  з них: : для ведення особистого селянського 

господарства - 0,3000га., яка розташована на території Аджамської сільської ради   

Кропивницького району Кіровоградської області . 

 

2. Внести зміни в земельно-кадастрову документацію сільської ради. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради   
з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово - комунального 

господарства, будівництва, охорони навколишнього природного середовища та 

благоустрою населених пунктів 
 

 

                        Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

______________ СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 
 

Від  «    »  грудня  2021 року                                                                                   № _____ 

Про вилучення земельної ділянки 

згідно поданої заяви  

 

 

        Відповідно до п.34 ст.26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» 

ст..142 п.1 Земельного Кодексу України, заяви гр. Денисенка Юрія Григоровича « Про 

добровільну відмову від права користування земельною ділянкою» сесія Аджамської 

сільської ради  

в и р і ш и л а: 

 
1. Вилучити земельну ділянку  у гр.. Денисенка Юрія Григоровича , згідно поданої 

заяви загальною площею – 0,2700га  з них: : для ведення особистого селянського 

господарства - 0,2700га., яка розташована на території Аджамської сільської ради за 

адресою: с. Аджамка, Кропивницького району Кіровоградської області . 

 

2. Внести зміни в земельно-кадастрову документацію сільської ради. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради   
з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово - комунального 

господарства, будівництва, охорони навколишнього природного середовища та 

благоустрою населених пунктів 
 

 

                        Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

______________ СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 
 

Від  «    »  грудня  2021 року                                                                                   № _____ 

Про вилучення земельної ділянки 

згідно поданої заяви  

 

 

        Відповідно до п.34 ст.26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» 

ст..142 п.1 Земельного Кодексу України, заяви гр. Голінського Юрія Івановича « Про 

добровільну відмову від права користування земельною ділянкою» сесія Аджамської 

сільської ради  

в и р і ш и л а: 

 
1. Вилучити земельну ділянку  у гр.. Голінського Юрія Івановича , згідно поданої 

заяви загальною площею – 0,4000га  з них: : для ведення особистого селянського 

господарства - 0,4000га., яка розташована на території Аджамської сільської ради за 

адресою: с. Аджамка, вул. Свободи, Кропивницького району Кіровоградської області. 

 

2. Внести зміни в земельно-кадастрову документацію сільської ради. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради   
з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово - комунального 

господарства, будівництва, охорони навколишнього природного середовища та 

благоустрою населених пунктів 
 

 

                        Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

______________ СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 
 

Від  «    »  грудня  2021 року                                                                                   № _____ 

Про вилучення земельної ділянки 

згідно поданої заяви  

 

 

        Відповідно до п.34 ст.26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» 

ст..142 п.1 Земельного Кодексу України, заяви гр. Морозова Олександра Миколайовича 

« Про добровільну відмову від права користування земельною ділянкою» сесія 

Аджамської сільської ради  

в и р і ш и л а: 

 
1. Вилучити земельну ділянку  у гр.. Морозова Олександра Миколайовича , згідно 

поданої заяви загальною площею – 0,8500га  з них: : для ведення особистого 

селянського господарства - 0,8500га., яка розташована на території Аджамської 

сільської ради за адресою: с. Аджамка, вул. Сінна, Кропивницького району 

Кіровоградської області. 

 

2. Внести зміни в земельно-кадастрову документацію сільської ради. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради   
з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово - комунального 

господарства, будівництва, охорони навколишнього природного середовища та 

благоустрою населених пунктів 
 

 

                        Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 

 

 

 

 

 


