
 

 

     
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

______________ СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 
 

Від  «    »  грудень  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.12, 40, 81, 90, 91 ст.118, 121, 125, 126 Земельного кодексу України та поданої  заяви гр. 

Лєбєдєва Олександра Федоровича «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.. Лєбєдєву Олександру Федоровичу  на розробку проекту 

землеустрою, щодо відведення земельних ділянок орієнтовною площею – 1,2000га. у 

власність для ведення особистого селянського господарства, з них: рілля – 0,6949га. за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у землях запасу 

комунальної власності Аджамської сільської ради Кропивницького району 

Кіровоградської області,  та рілля – 0,5051га. за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення із раніш сформованої земельної ділянки (кадастровий номер 

3522585400:02:000:1061), що перебувають у землях запасу комунальної власності 

Новоолександрівського старостинського округу 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  «    »  грудень  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.12, 40, 81, 90, 91 ст.118, 121, 125, 126 Земельного кодексу України та поданої  заяви гр. 

Сосновської Олександри Олександрівни «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.. Сосновській Олександрі Олександрівні  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 

землях запасу комунальної власності Аджамської сільської ради 

Новоолександрівського 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  «    »  грудень  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.12, 40, 81, 90, 91 ст.118, 121, 125, 126 Земельного кодексу України та поданої  заяви гр. 

Звоник Ірини Ігорівни «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.. Звоник Ірині Ігорівні  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 землях запасу комунальної 

власності Аджамської сільської ради Новоолександрівського 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  «     »  грудень  2021 року                                                                                     № _____ 
 

Про затвердження проекту 

землеустрою та передачу  

земельних ділянок 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. Степаненко Марії 

Василівни «Про затвердження проекту  землеустрою  щодо відведення земельних ділянок 

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

  

в и р і ш и л а : 

1. Затвердити гр..Степаненко Марії Василівні проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність  загальною площею – 1,0000га. з них: 1,0000га. – для 

ведення особистого селянського господарства у тому числі по угіддях – 1,0000га. 

рілля за рахунок земель сільськогосподарського призначення що перебувають у запасі 

Аджамської сільської ради  за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький 

район, Новоолександрівська сільська рада. 

 

2. Передати у власність гр.. Степаненко Марії Василівні  земельну ділянку загальною 

площею: 1,0000га. ,- з них: 1,0000га. - для ведення особистого селянського 

господарства у тому числі по угіддях – 1,0000га. – рілля, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, (кадастровий номер 3522585400:02:000:0031) за 

адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, Новоолександрівська 

сільська рада. 

 

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  «     »  грудень  2021 року                                                                                   № _____ 
 

Про затвердження проекту 

землеустрою та передачу  

земельних ділянок 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. Довбиша Бориса Івановича 

«Про затвердження проекту  землеустрою  щодо відведення земельних ділянок у власність  

для  ведення особистого селянського господарства» , сесія сільської ради 

  

в и р і ш и л а : 

1. Затвердити гр.. Довбишу Борису Івановичу проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність  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, Новоолександрівська сільська рада. 

 

2. Передати у власність гр.. Довбишу Борису Івановичу  земельну ділянку 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, (кадастровий номер 3522585400:02:000:5066) за 

адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, Новоолександрівська 

сільська рада. 

 

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  «     »  грудень  2021 року                                                                                  № _____ 
 

Про затвердження проекту 

землеустрою та передачу  

земельних ділянок 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. Заїки Вадима Вікторовича 

«Про затвердження проекту  землеустрою  щодо відведення земельних ділянок у власність  

для  ведення особистого селянського господарства» , сесія сільської ради 

  

в и р і ш и л а : 

1. Затвердити гр.. Заїці Вадиму Вікторовичу проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність  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 Кропивницького району Кіровоградської області. 

 

2. Передати у власність гр.. Заїці Вадиму Вікторовичу  земельну ділянку 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, (кадастровий номер 3522585400:02:000:0037) 

розташованої на території Аджамської сільської ради Кропивницького району 

Кіровоградської області. 

 

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  «     »  грудень  2021 року                                                                                  № _____ 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою та передачу  

земельних ділянок 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. Пряжнікової Галини 

Миколаївни «Про затвердження проекту  землеустрою  щодо відведення земельних 

ділянок у власність  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

господарства» , сесія сільської ради 

  
                                                                         В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити гр.. Пряжніковій Галині Миколаївні проект землеустрою щодо 

відведення у власність земельних ділянок  загальною площею –0,4919га. з них:   

0,2500га - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), 0,2419 – для ведення особистого селянського 

господарства у тому числі по угіддях –  0,2500 га  забудовані землі, під одно та 

двоповерховою житловою забудовою, - 0,2419 га рілля за рахунок земель житлової та 

громадської забудови та земель сільськогосподарського призначення що перебувають 

у запасі Аджамської сільської ради  за адресою: с. Новоолександрівка, вул. Степова, 

19А,   Кропивницького району Кіровоградської області. 
 

2. Передати у власність гр.. Пряжніковій Галині Миколаївні  земельну ділянку 

загальною площею: 0,2500га ,- з них: 0,2500га - для будівництва і обслуговування 

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

числі по угіддях – 0,2500га – забудовані землі, під одно та двоповерховою житловою 

забудовою , за рахунок земель земель житлової та громадської забудови , 

(кадастровий номер 3522585400:51:000:0016) за адресою: с. Новоолександрівка,   

вул. Степова, 19А,   Кропивницького району Кіровоградської області. 
 

3. Передати у власність гр.. Пряжніковій Галині Миколаївні  земельну ділянку 

загальною площею: 0,2419га ,- з них: 0,2419га - для ведення особистого селянського 

господарства у тому числі по угіддях – 0,2419га – рілля, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, (кадастровий номер 3522585400:51:000:0015) за 

адресою: с. Новоолександрівка, вул. Степова, 19А,  Кропивницького  району  

Кіровоградської області.. 
    

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  «     »  грудень  2021 року                                                                                  № _____ 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою та передачу  

земельних ділянок 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. Коханевич Ганни 

Миколаївни «Про затвердження проекту  землеустрою  щодо відведення земельних 

ділянок у власність  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

господарства» , сесія сільської ради 

  
                                                                         В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити гр.. Коханевич Ганні Миколаївні проект землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок  загальною площею –0,6806га. з них:   0,2483га - для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), 0,4323 – для ведення особистого селянського господарства у 

тому числі по угіддях –  0,2483 га  забудовані землі, під одно та двоповерховою 

житловою забудовою, - 0,4323 га рілля за рахунок земель житлової та громадської 

забудови та земель сільськогосподарського призначення що перебувають у запасі 

Аджамської сільської ради  за адресою: с. Новоолександрівка, вул. Степова, 11,   

Кропивницького району Кіровоградської області. 
 

2. Передати у власність гр.. Коханевич Ганні Миколаївні  земельну ділянку загальною 

площею: 0,2483га ,- з них: 0,2483га - для будівництва і обслуговування житлового 

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

угіддях – 0,2483га – забудовані землі, під одно та двоповерховою житловою 

забудовою , за рахунок земель земель житлової та громадської забудови , 

(кадастровий номер 3522585400:51:000:0013) за адресою: с. Новоолександрівка,   

вул. Степова, 11,   Кропивницького району Кіровоградської області. 
 

3. Передати у власність гр.. Коханевич Ганні Миколаївні  земельну ділянку загальною 

площею: 0,4323га ,- з них: 0,4323га - для ведення особистого селянського 

господарства у тому числі по угіддях – 0,4323га – рілля, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, (кадастровий номер 3522585400:51:000:0014) за 

адресою: с. Новоолександрівка, вул. Степова, 11,  Кропивницького  району  

Кіровоградської області.. 
    

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  «     »  грудень  2021 року                                                                                     № _____ 
 

Про затвердження проекту 

землеустрою та передачу  

земельних ділянок 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. Маценка Олександра 

Миколайовича «Про затвердження проекту  землеустрою  щодо відведення земельних 

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

ради 

  

в и р і ш и л а : 

1. Затвердити гр. Маценку Олександру Миколайовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність  загальною площею – 1,9206га. з них: 

1,9206га. – для ведення особистого селянського господарства у тому числі по угіддях 

– 1,9206га. рілля за рахунок земель сільськогосподарського призначення що 

перебувають у запасі Аджамської сільської ради  Новоолександрівського 

старостинського округу Кропивницького району Кіровоградської області. 

 

2. Передати у власність гр.. Маценку Олександру Миколайовичу  земельну ділянку 

загальною площею: 1,9206га. ,- з них: 1,9206га. - для ведення особистого селянського 

господарства у тому числі по угіддях – 1,9206га. – рілля, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, (кадастровий номер 3522585400:02:000:0056) 

розташованої на території Новоолександрівського старостинського округу 

Аджамської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області. 

 

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  «    »  грудень  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. Степаненко Станіслава Олексійовича 

« 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.. Степаненко Станіслава Олексійовича , згідно 

поданої заяви загальною площею – 0,3500га  з них: : для сінокосіння та випасання 

худоби  - 0,3500га., яка розташована на території Новоолександрівського 

старостинського округу   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  «    »  грудень  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. Мельніченко Надії Андріївни « 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.. Мельніченко Надії Андріївни , згідно поданої 

заяви загальною площею – 0,2500га  з них: : для сінокосіння та випасання худоби  - 

0,2500га., яка розташована на території Новоолександрівського старостинського 

округу   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  «    »  грудень  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. Корнєва Дмитра Васильовича  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,   

Земельного Кодексу України, ст.. 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на 

місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» та враховуючи  думки 

депутатів сільської ради, сесія сільської  ради  

в и р і ш и л а : 

 

1. Відмовити гр. Корнєву Дмитру Васильовичу у наданні дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

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

номер 3522585400:02:000:2017) у зв’язку з тим що згідно ст.. 13 Закону України 

«Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам 

земельних часток (паїв)» протягом 7 років з дня державної реєстрації права 

комунальної власності на земельну ділянку, сформовану з невитребуваної земельної 

частки (паю), забороняється передача її у приватну власність (крім передачі її 

власнику невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємцям). 

 

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  «    »  грудень  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. Перепьолкіна Сергія Сергійовича  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,   

Земельного Кодексу України, ст.. 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на 

місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» та враховуючи  думки 

депутатів сільської ради, сесія сільської  ради  

в и р і ш и л а : 

 

1. Відмовити гр. Перепьолкіну Сергію Сергійовичу у наданні дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

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

номер 3522585400:02:000:2019) у зв’язку з тим що згідно ст.. 13 Закону України 

«Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам 

земельних часток (паїв)» протягом 7 років з дня державної реєстрації права 

комунальної власності на земельну ділянку, сформовану з невитребуваної земельної 

частки (паю), забороняється передача її у приватну власність (крім передачі її 

власнику невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємцям). 

 

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. Нагорного Вадима Олександровича 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 . Нагорному Вадиму Олександровичу 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. Кравцова Олега Костянтиновича 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.. Кравцова Олега Костянтиновича у наданні дозволу на  

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства площею 1,7000га., на розгляд до наступної 

сесії до вивчення детальніше поданої заяви громадянина.  

 

     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 відмову у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого  

селянського господарства 

          

       Розглянувши заяву гр. Драбажі Тетяни Олександрівни 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.. Драбажі Тетяни Олександрівни  у наданні дозволу на  

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства площею 1,3000га., 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. 

 


