
 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

________   СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

ПРОЕКТ -   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від   «____»   ______________   2021 року                                                         №  ____ 

 

Про затвердження   проекту 

землеустрою  щодо  відведення 

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. Остряніної  Тетяни 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.. Остряніній  Тетяні Миколаївні  проект землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки  безоплатно  у власність   загальною площею –0,2057га   з них:   0,2057га - 

для ведення особистого селянського господарства у тому числі по угіддях –  0,2057га  рілля, за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення,  що перебувають у запасі  Аджамської  

сільської  ради  за адресою  с. Аджамка,   пров.  Садовий,  4   Кропивницького  району    

Кіровоградської  області 
 

2. Передати у власність    гр. Остряніній  Тетяні Миколаївні  земельну ділянку загальною 

площею: 0,2057га ,- з них: 0,2057га - для ведення особистого селянського господарства у тому 

числі по угіддях – 0,2057га – рілля, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, 

(кадастровий номер 3522580300:51:000:1209)   за  адресою  :   с. Аджамка ,   

         провулок. Садовий, 4   Кропивницького  району   Кіровоградської області. 

 

3.  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 -   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від   «___»   ________   2021 року                                                                           №  ____ 

 

Про затвердження технічної документації 

щодо  встановлення меж земельної 

 ділянки  в натурі ( на місцевості)., 

та передачі її    у приватну 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. Сосні  Леоніда Миколайовича  «Про 

затвердження технічної документації  щодо встановлення   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.    Сосні  Леоніду  Миколайовичу  технічну документацію щодо встановлення  

меж земельної ділянки  в натурі  ( на місцевості) 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. Сонячна, 

13   Кропивницького району  Кіровоградської області. 
 

2. Передати у власність гр.  Сосні  Леоніду Миколайовичу  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 номер (3522580300:51:000:1202 ) за адресою:                      

с.Аджамка   вул. Сонячна, 13    Кропивницького району  Кіровоградської області. 
 

3. 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 -   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від   «___»   ________  2021 року                                                                 №  ____ 

 

Про затвердження технічної документації 

щодо  встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки  в натурі 

 ( на місцевості).,та передачі  її   в 

оренду . 

 

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

ст..12,118,121,186 Земельного Кодексу України та заяви гр. Чумаченка  Віктора  

Володимировича «Про затвердження технічної документації  щодо встановлення (відновлення)  

меж  земельної ділянки та передачі її  в  оренду,  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.    Чумаченку Віктору  Володимировичу   технічну документацію щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  в натурі  ( на місцевості) 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.  Гоголя , 15    Кропивницького району  Кіровоградської області. 
 

2. Передати  в  оренду   терміном   на 45 років  гр.  Чумаченку  Віктору  Володимировичу   

земельну ділянку загальною площею: 0,2500га,- з них: 0,2500га  для будівництва та 

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

КВЦПЗ В.02.01) у тому числі по угіддях 0,2500га .- землі під одно- та двоповерховою 

житловою забудовою, за рахунок земель житлової та громадської забудови, (кадастровий 

номер (3522580300:51:000:1203 ) , за адресою:  с.Аджамка,  вул.. Гоголя, 15    

Кропивницького району  Кіровоградської області. 
 

3. 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 -   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від   «___»   ________  2021 року                                                                 №  ____ 

 

Про затвердження технічної документації 

щодо  встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки  в натурі 

 ( на місцевості).,та передачі її  в оренду. 

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

ст..12,118,121,186 Земельного Кодексу України та заяви гр. Чумаченка  Віктора  

Володимировича «Про затвердження технічної документації  щодо встановлення (відновлення)  

меж  земельної ділянки та передачі її   в  оренду ,  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. Чумаченку Віктору  Володимировичу   технічну документацію щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  в натурі  ( на місцевості) 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.  Горького , 2    Кропивницького району  Кіровоградської області. 
 

2. Передати в  оренду  терміном на 45 років  гр.  Чумаченку  Віктору  Володимировичу   

земельну ділянку загальною площею: 0,2500га,- з них: 0,2500га  для будівництва та 

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

КВЦПЗ В.02.01) у тому числі по угіддях 0,2500га .- землі під одно- та двоповерховою 

житловою забудовою, за рахунок земель житлової та громадської забудови, (кадастровий 

номер (3522580300:51:000:1207 ) за адресою:  с.Аджамка,  вул.. Горького, 2   

Кропивницького району  Кіровоградської області. 
 

3. 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 -   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від   «____»   _________   2021 року                                                                           № _____ 

 

Про затвердження   проекту 

землеустрою  щодо  відведення 

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. Саламахи Галини Григорівни  «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.. Саламахі  Галині  Григорівні   проект землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки    у власність   загальною площею –1,5000га   з них:   1,5000га - для ведення 

особистого селянського господарства( код КВЦПЗ – 01.03) у тому числі по угіддях –  1,5000 га  

рілля, за рахунок земель сільськогосподарського призначення,  що перебувають у запасі    на 

території   Аджамської  сільської  ради , Кропивницького  району    Кіровоградської  

області 
 

2. Передати у власність    гр. Саламахі   Галині  Григорівні  земельну ділянку загальною 

площею: 1,5000га ,- з них: 1,5000га - для ведення особистого селянського господарства у тому 

числі по угіддях – 1,5000га – рілля, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, 

(кадастровий номер 3522580300:04:000:0026)   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, 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 -   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від   «____»   _________   2021 року                                                                           № _____ 

 

Про затвердження   проекту 

землеустрою  щодо  відведення 

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. Переверзєва  Віталія  

Миколайовича  «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.. Переверзєву  Віталію  Миколайовичу   проект землеустрою щодо 

відведення  земельної ділянки    у власність   загальною площею –1,0023га   з них:   1,0023га - 

для ведення особистого селянського господарства( код КВЦПЗ – 01.03) у тому числі по 

угіддях –  1,0023 га  рілля, за рахунок земель сільськогосподарського призначення,  що 

перебувають у запасі   Аджамської  сільської  ради , за адресою   Червоноярська  сільська  

рада  Кропивницького  району    Кіровоградської  області 
 

2. Передати у власність    гр. Переверзєву  Віталію  Миколайовичу   земельну ділянку 

загальною площею: 1,0023га ,- з них: 1,0023га - для ведення особистого селянського 

господарства у тому числі по угіддях – 1,0023га – рілля, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, (кадастровий номер 3522587900:02:000:2537)   за  

адресою  :    Червоноярська сільська  рада   Кропивницького  району   Кіровоградської 

області. 

 

3.  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 -   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від   «____»   _________   2021 року                                                                           № _____ 

 

Про затвердження   проекту 

землеустрою  щодо  відведення 

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. Харко  Людмили 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.. Харко  Людмилі  Станіславівні   проект землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки    у власність   загальною площею –0,6000га   з них:   0,6000га - для ведення 

особистого селянського господарства( код КВЦПЗ – 01.03) у тому числі по угіддях –  0,6000 га  

рілля,( за  межами населеного  пункту), за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення,  що перебувають у запасі   Аджамської  сільської  ради , на  території  

поблизу  с.Червоний  Яр  Червоноярського  старостинського  округу  Кропивницького  

району    Кіровоградської  області 
 

2. Передати у власність    гр. Харко  Людмилі  Станіславівні   земельну ділянку загальною 

площею: 0,6000га ,- з них: 0,6000га - для ведення особистого селянського господарства у тому 

числі по угіддях – 0,6000га – рілля, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, 

(кадастровий номер 3522587900:02:000:0017)   за  адресою  : Аджамська  сільська  рада   

поблизу  с.Червоний  Яр  Червоноярського  старостинського  округу   Кропивницького  

району   Кіровоградської області. 

 

3.  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 -   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від   «____»   ________   2021 року                                                       №  ______ 

 

Про затвердження   проекту 

землеустрою  щодо  відведення 

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. Городецького  Віктора 

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.. Городецькому  Віктору  Олександровичу   проект землеустрою 

щодо відведення  земельної ділянки у  власність загальною площею –0,5043га   з них:   

0,5043га - для ведення особистого селянського господарства у тому числі по угіддях –  

0,5043 га  рілля, за рахунок земель сільськогосподарського призначення,  що 

перебувають у запасі  Аджамської  сільської  ради  на  території  с. Червоний  Яр,   

Червоноярського  старостинського  округу  Кропивницького  району    

Кіровоградської  області 
 

2. Передати у власність    гр. Городецькому  Віктору  Олександровичу    земельну 

ділянку загальною площею: 0,5043га ,- з них: 0,5043га - для ведення особистого 

селянського господарства у тому числі по угіддях – 0,5043га – рілля, за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення, (кадастровий номер 

3522587900:02:000:0012)   на території    с. Червоний  Яр ,   Червоноярського  

старостинського  округу   Кропивницького  району   Кіровоградської області.. 
 

3.  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 -   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від   «____»   ________   2021 року                                                       №  ______ 

 

Про затвердження   проекту 

землеустрою  щодо  відведення 

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. Олійник  Віталія 

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..Олійнику  Віталію  Володимировичу  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 –  

1,0000 га  рілля, за рахунок земель сільськогосподарського призначення,  що 

перебувають у запасі  Аджамської  сільської  ради  на  території  с. Червоний  Яр,   

Червоноярського  старостинського  округу  Кропивницького  району    

Кіровоградської  області 
 

2. Передати у власність    гр. Олійнику  Віталію  Володимировичу    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 3522587900:02:000:0009)   

на території    с. Червоний  Яр ,   Червоноярського  старостинського  округу   

Кропивницького  району   Кіровоградської області.. 
 

3.  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 -   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від   «____»   _________   2021 року                                                                           № _____ 

 

Про затвердження   проекту 

землеустрою  щодо  відведення 

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. Олійника  Віктора  Валерійовича 

«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.. Олійнику  Віктору  Валерійовичу  проект землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки    у власність   загальною площею –0,5000га   з них:   0,5000га - для ведення 

особистого селянського господарства( код КВЦПЗ – 01.03) у тому числі по угіддях –  0,5000 га  

рілля, за рахунок земель сільськогосподарського призначення,  що перебувають у запасі   

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

Кропивницького  району    Кіровоградської  області 
 

2. Передати у власність    гр. Олійнику  Віктору  Валерійовичу  земельну ділянку загальною 

площею: 0,5000га ,- з них: 0,5000га - для ведення особистого селянського господарства у тому 

числі по угіддях – 0,5000га – рілля, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, 

(кадастровий номер 3522580300:51:000:1212)   за  адресою  : с. Аджамка                                

вул.. Кропивницького   Кропивницького  району   Кіровоградської області. 

 

3.  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 -   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від   «____»   _________   2021 року                                                                           № _____ 

 

Про затвердження   проекту 

землеустрою  щодо  відведення 

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. Сосні  Леоніду  Миколайовичу     

«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.. Сосні   Леоніду  Миколайовичу   проект землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки    у власність   загальною площею –0,4000га   з них:   0,4000га - для ведення 

особистого селянського господарства( код КВЦПЗ – 01.03) у тому числі по угіддях –  0,4000 га  

рілля, за рахунок земель сільськогосподарського призначення,  що перебувають у запасі      

Аджамської   сільської  рада , с.Аджамка, вул..Сонячна,13  Кропивницького  району    

Кіровоградської  області 
 

2. Передати у власність    гр.  Сосні  Леоніду  Миколайовичу    земельну ділянку загальною 

площею: 0,4000га ,- з них: 0,4000га - для ведення особистого селянського господарства у тому 

числі по угіддях – 0,4000га – рілля, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, 

(кадастровий номер 3522580300:51:000:1226)   за  адресою  : с.Аджамка, вул.  Сонячна, 13    

Кропивницького  району   Кіровоградської області. 

3.  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 - Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «----» ________    2021 року                                                                              №_______ 

 

Про затвердження  проекту  

землеустрою та  передачу земельних 

ділянок  у  власність 

гр.. Кулаковській  Ларисі Леонідівні. 

 

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

Україні»ст..12,118,121,186 Земеельного  Кодексу  України  та  заяви гр..  Кулаковської  Лариси  

Леонідівни  « Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельних  ділянок   у  

власність для  ведення  будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку, господарських  

будівель  і  споруд  ( присадибна ділянка)  та  ведення  особистого  селянського  господарства», 

сесія  Аджамської  сільської  ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

         1. Затвердити гр..Кулаковській  Ларисі  Леонідівні  проект  землеустрою щодо відведення 

земельних  ділянок у  власність  загальною  площею -  0,2937га з них 0,1500га –  для будівництва 

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

01437га, для  ведення  особистого  селянського  господарства  що  перебувають  на  території 

Аджамської  сільської  ради  за  адресою: с.Аджамка , вул.. Вишнева,49   Кропивницького  

району  Кіровоградської  області.         

         2..Передати у власність гр..  Кулаковській Ларисі Леонідівні  земельні ділянки  загальною 

площею: 0,2937га ,- з них: 0,1500га  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (кадастровий номер 

3522580300:51:000:1200), за адресою: с. Аджамка,   вул. Вишнева, 49  Кропивницького району  

Кіровоградської області, 

         3.  та 0,1437га для ведення  особистого селянського господарства (кадастровий номер 

3522580300:51:000:1222), за адресою: с. Аджамка,  вул. Вишнева,49   Кропивницького району 

Кіровоградської області. 

          4. Зобов’язати гр. Кулаковську Ларису Леонідівну  зареєструвати  земельну ділянку   за 

власний рахунок у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

 

         5. 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                                                         Тетяна  Зайченко  



 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

_________  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

Проект -   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від   «20»   жовтня   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 ведення  

садівництва» , сесія сільської ради  

В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити гр.  Соменку  Юрію  Леонідовичу проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки   загальною площею –0,1200га   з них: 0,1200га ,   для індивідуального 

садівництва,( код КВЦП  01.05), за рахунок земель сільськогосподарського призначення , що 

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

Кропивницького району  Кіровоградської області. 
 

2. Передати у власність гр.. Соменку  Юрію  Леонідовичу    земельну ділянку загальною 

площею: 0,1200га,- з них: 0,1200га  для ведення індивідуального садівництва,   за рахунок  

земель  сільськогосподарського призначення , що перебувають в запасі Аджамської сільської 

ради ( кадастровий номер 3522580300:51:000:1205) 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, 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 -   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від   «____»   _________   2021 року                                                                           № _____ 

 

Про затвердження   проекту 

землеустрою  щодо  відведення 

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. Нагорного  Юрія  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.. Нагорному Юрію  Олександровичу  проект землеустрою щодо відведення  

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

для ведення особистого селянського господарства( код КВЦПЗ А. 01.03) у тому числі по 

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

призначення,  що перебувають у запасі    Аджамської   сільської  рада , Кропивницького  

району    Кіровоградської  області 
 

2. Передати у власність    гр. Нагорному Юрію  Олександровичу  земельну ділянку загальною 

площею: 1,6000га ,- з них: 1,6000га - для ведення особистого селянського господарства у тому 

числі по угіддях – 1,6000га – рілля, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, 

(кадастровий номер 3522580300:03:000:2292)   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, 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 -   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від   «____»   _________   2021 року                                                                           № _____ 

 

Про затвердження   проекту 

землеустрою  щодо  відведення 

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  Володимира  

Миколайовича  «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.. Коропенку  Володимиру Миколайовичу   проект землеустрою щодо 

відведення  земельної ділянки    у власність   загальною площею –1,0000га   з них:   1,0000га - 

для ведення особистого селянського господарства( код КВЦПЗ – 01.03) у тому числі по 

угіддях –  1,0000 га  рілля, за рахунок земель сільськогосподарського призначення,  що 

перебувають у запасі      Аджамської   сільської  рада , с.Аджамка, вул..Покровська  

Кропивницького  району    Кіровоградської  області 
 

2. Передати у власність    гр. Коропенку  Володимиру  Миколайовичу    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 3522580300:04:000:5033)   за  

адресою  : с.Аджамка, вул.. Покровська,    Кропивницького  району   Кіровоградської 

області. 

3.  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 -   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від   «____»   _________   2021 року                                                                           № _____ 

 

Про затвердження   проекту 

землеустрою  щодо  відведення 

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. Скупенко Світлани  Олександрівни  

«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.. Скупенко  Світлані Олександрівні  проект землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки    у власність   загальною площею –0,2978га   з них:   0,2978га - для ведення 

особистого селянського господарства( код КВЦПЗ – 01.03) у тому числі по угіддях –  0,2978 га  

рілля, за рахунок земель сільськогосподарського призначення,  що перебувають у запасі      

Аджамської   сільської  рада , Кропивницького  району    Кіровоградської  області 
 

2. Передати у власність    гр. Скупенко  Світлані  Олександрівні  земельну ділянку загальною 

площею: 0,2978га ,- з них: 0,2978га - для ведення особистого селянського господарства у тому 

числі по угіддях – 0,2978га – рілля, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, 

(кадастровий номер 3522581500:02:000:2540)   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, 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 -   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від   «____»   _________   2021 року                                                                           № _____ 

 

Про затвердження   проекту 

землеустрою  щодо  відведення 

земельної   ділянки   для ведення  товарного 

сільськогосподарського  виробництва 

в приватну 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. Слизької  Світлани Анатоліївни 

«Про затвердження проекту  землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у власність  для  

ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва» , сесія сільської ради  

В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити   гр.. Слизькій    Світлані  Анатоліївні   проект землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки    у власність   загальною площею –6,9073га   з них:   6,9073га - для ведення 

товарного   сільськогосподарського  виробництва ( код КВЦПЗ – 01.01) у тому числі по 

угіддях –  6,9073 га  рілля, за рахунок земель сільськогосподарського призначення,  що 

перебувають у запасі     Аджамської   сільської  рада , Кропивницького  району    

Кіровоградської  області 
 

2. Передати у власність    гр. Слизькій  Світлані  Анатоліївні   земельну ділянку загальною 

площею: 6,9073га ,- з них: 6,9073га - для ведення товарного  сільськогосподарського  

виробництва  у тому числі по угіддях – 6,9073га – рілля, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, (кадастровий номер 3522580300:04:000:2759)   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, 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 -   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від   «___»   ________  2021 року                                                                 №  ____ 

 

Про затвердження проекту  

землеустрою щодо  відведення  

 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. Лелеки  Сергія  Вікторовича «Про 

затвердження проекту  землеустрою щодо  відведення  земельної ділянки у 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.    Лелеці  Сергію  Вікторовичу   проект  землеустрою  щодо відведення   

земельної ділянки  у  власність   загальною площею –0,2500га   з них: 0,2500га  для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка)(код КВЦПЗ – 02.01) 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. 

Свободи, 37    Кропивницького району  Кіровоградської області. 
 

2. Передати у власність гр.  Лелеці  Сергію  Вікторовичу   земельну ділянку загальною 

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

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) ( КВЦПЗ.02.01) у тому числі по угіддях 

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

житлової та громадської забудови, (кадастровий номер (3522580300:51:000:1204 ) за адресою:  

с.Аджамка,  вул.. Свободи, 37 ,    Кропивницького району  Кіровоградської області. 

 

3. 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 -   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від   «____»   _________   2021 року                                                                           № _____ 

 

Про затвердження   проекту 

землеустрою  щодо  відведення 

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. Тимченко  Риммі  Олександрівни  

«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.. Тимченко  Риммі  Олександрівні  проект землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки    у власність   загальною площею –0,4000га   з них:   0,4000га - для ведення 

особистого селянського господарства( код КВЦПЗ – 01.03) у тому числі по угіддях –  0,4000 га  

рілля, за рахунок земель сільськогосподарського призначення,  що перебувають у землях  

запасу    Аджамської   сільської  рада  на території : с.Червоний  Яр  Червоноярського  

старостинського  округу  Кропивницького  району    Кіровоградської  області 
 

2. Передати у власність    гр. Тимченко   Риммі  Олександрівні  земельну ділянку загальною 

площею: 0,4000га ,- з них: 0,4000га - для ведення особистого селянського господарства у тому 

числі по угіддях – 0,4000га – рілля, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, 

(кадастровий номер 3522587900:51:000:0471)   за  адресою  : Аджамська  сільська  рада  

 с.Червоний  Яр  Червоноярського  старостинського  округу  Кропивницького  району    

Кіровоградської  області 

 

3.  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 -   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від   «____»   _________   2021 року                                                                           № _____ 

 

Про затвердження   проекту 

землеустрою  щодо  відведення 

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. Пузанкова   Андрія  Вікторовича  

«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.. Пузанкову  Андрію  Вікторовичу  проект землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки    у власність   загальною площею –0,5200га   з них:   0,5200га - для ведення 

особистого селянського господарства( код КВЦПЗ – 01.03) у тому числі по угіддях –  0,5200 га  

рілля, за рахунок земель сільськогосподарського призначення,  що перебувають у землях  

запасу    Аджамської   сільської  рада  за  адресою : с.Червоний  Яр   вул..  Молодіжна,5-б  

Кропивницького  району    Кіровоградської  області 
 

2. Передати у власність    гр. Пузанкову  Андрію  Вікторовичу  земельну ділянку загальною 

площею: 0,5200га ,- з них: 0,5200га - для ведення особистого селянського господарства у тому 

числі по угіддях – 0,5200га – рілля, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, 

(кадастровий номер 3522587900:51:000:0474)   за  адресою  :  с.Червоний  Яр                      

вул.. Молодіжна, 5-б   Кропивницького  району    Кіровоградської  області 

 

3.  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 -   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від   «____»   _________   2021 року                                                                           № _____ 

 

Про затвердження   проекту 

землеустрою  щодо  відведення 

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. Гребенюк  Ольги  Михайлівни 

 «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.. Гребенюк  Ользі  Михайлівні   проект землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки    у власність   загальною площею –0,5000га   з них:   0,5000га - для ведення 

особистого селянського господарства( код КВЦПЗ – 01.03) у тому числі по угіддях –  0,5000 га  

рілля, за рахунок земель сільськогосподарського призначення,  що перебувають у землях  

запасу    Аджамської   сільської  рада  за  адресою : с.Червоний  Яр   вул..  Нова, 1 

Кропивницького  району    Кіровоградської  області 
 

2. Передати у власність    гр. Гребенюк Ользі  Михайлівні  земельну ділянку загальною 

площею: 0,5000га ,- з них: 0,5000га - для ведення особистого селянського господарства у тому 

числі по угіддях – 0,5000га – рілля, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, 

(кадастровий номер 3522587900:51:000:0473)   за  адресою  :  с.Червоний  Яр                      

вул.. Нова, 1    Кропивницького  району    Кіровоградської  області 

 

3.  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 -   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від   «____»   _________   2021 року                                                                           № _____ 

 

Про затвердження   проекту 

землеустрою  щодо  відведення 

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. Сємідєтного  Ігоря  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.. Сємідєтному   Ігорю Анатолійовичу  проект землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки    у власність   загальною площею –  1,6933га   з них:   1,6933га - для 

ведення особистого селянського господарства( код КВЦПЗ А. – 01.03) у тому числі по угіддях 

–  1,6933 га  рілля, за рахунок земель сільськогосподарського призначення,  що перебувають у  

землях запасу   Аджамської   сільської  рада  на території : с. Червоний  Яр  

Червоноярського  старостинського  округу  Кропивницького  району    Кіровоградської  

області 
 

2. Передати у власність    гр. Сємідєтному  Ігорю  Анатолійовичу  земельну ділянку загальною 

площею: 1,6933га ,- з них: 1,6933га - для ведення особистого селянського господарства у тому 

числі по угіддях – 1,6933га – рілля, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, 

(кадастровий номер 3522587900:02:000:0025)   за  адресою  : Аджамська  сільська  рада  

 с.Червоний  Яр  Червоноярського  старостинського  округу  Кропивницького  району    

Кіровоградської  області 

 

3.  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 -   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від   «____»   _________   2021 року                                                                           № _____ 

 

Про затвердження   проекту 

землеустрою  щодо  відведення 

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. Переверзєва  Ігоря  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.. Переверзєву  Ігорю  Анатолійовичу  проект землеустрою щодо відведення  

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

особистого селянського господарства( код КВЦПЗ – 01.03) у тому числі по угіддях – 2,0000га  

рілля, за рахунок земель сільськогосподарського призначення,  що перебувають у землях 

запасу   Аджамської   сільської  рада  на території:  с. Червоний  Яр  Червоноярського  

старостинського  округу  Кропивницького  району    Кіровоградської  області 
 

2. Передати у власність    гр. Переверзєву  Ігорю  Анатолійовичу   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 3522587900:51:000:0468)   за  адресою  : Аджамська  сільська  рада  

 с.Червоний  Яр  Червоноярського  старостинського  округу  Кропивницького  району    

Кіровоградської  області 

 

3.  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 -   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від   «____»   _________   2021 року                                                                           № _____ 

 

Про затвердження   проекту 

землеустрою  щодо  відведення 

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. Вічка  Миколи  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.. Вічку  Миколі  Володимировичу проект землеустрою щодо відведення  

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

особистого селянського господарства( код КВЦПЗ – 01.03) у тому числі по угіддях –  2,0000 га  

рілля, за рахунок земель сільськогосподарського призначення,  що перебувають у землях 

запасу      Аджамської   сільської  ради  за адресою: Аджамська сільська  рада   

Кропивницького  району    Кіровоградської  області 
 

2. Передати у власність    гр. Вічку  Миколі Володимировичу   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 3522580300:04:000:2803)   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, 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 -   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від   «____»   _________   2021 року                                                                           № _____ 

 

Про затвердження   проекту 

землеустрою  щодо  відведення 

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. Печериці  Дмитра  Васильовича 

«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.. Печериці  Дмитру  Васильовичу  проект землеустрою щодо відведення  

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

особистого селянського господарства( код КВЦПЗ – 01.03) у тому числі по угіддях –  2,0000 га  

рілля, за рахунок земель сільськогосподарського призначення,  що перебувають у землях 

запасу      Аджамської   сільської  ради  за адресою:  с. Червоний  Яр   Червоноярського  

старостинського  округу  Кропивницького  району    Кіровоградської  області 
 

2. Передати у власність    гр. Печериці  Дмитру  Васильовичу   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 3522587900:51:000:0476)   за  адресою  : с.Червоний  Яр 

Червоноярського  старостинського  округу  Кропивницького  району   

        Кіровоградської  області 

 

3.  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 -   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від   «____»   _________   2021 року                                                                           № _____ 

 

Про затвердження   проекту 

землеустрою  щодо  відведення 

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. Костенка  Василя  Миколайовича 

«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.. Костенку  Василю  Миколайовичу  проект землеустрою щодо відведення  

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

особистого селянського господарства( код КВЦПЗ – 01.03) у тому числі по угіддях –  2,0000 га  

рілля, за рахунок земель сільськогосподарського призначення,  що перебувають у землях 

запасу      Аджамської   сільської  ради  за адресою: Аджамська сільська  рада   

Кропивницького  району    Кіровоградської  області 
 

2. Передати у власність    гр. Костенку  Василю  Миколайовичу   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 3522580300:04:000:2815)   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, 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 -   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від   «____»   _________   2021 року                                                                           № _____ 

 

Про затвердження   проекту 

землеустрою  щодо  відведення 

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. Базан  Надії  Григорівни «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.. Базан  Надії  Григорівні  проект землеустрою щодо відведення  земельних 

ділянок    у власність   загальною площею – 1,4488га   з них:   1,4488га - для ведення 

особистого селянського господарства( код КВЦПЗ – 01.03) у тому числі по угіддях –  1,4488 га  

рілля, за рахунок земель сільськогосподарського призначення,  що перебувають у землях 

запасу      Аджамської   сільської  ради  за адресою: Аджамська сільська  рада   

Кропивницького  району    Кіровоградської  області 
 

2. Передати у власність    гр. Базан  Надії  Григорівні   земельні ділянки  загальною площею: 

1,4488га ,- з них: 1,4488га - для ведення особистого селянського господарства у тому числі по 

угіддях – 1,4488га – рілля, за рахунок земель сільськогосподарського призначення,  за 

кадастровими  номерами : земельна ділянка за № 1 - 3522587900:02:000:0046  площею – 

0,4000га,  земельна ділянка за № 2 - 3522587900:02:000:1492  площею – 0,5488га,  земельна 

ділянка за № 3 - 3522587900:02:000:1491  площею – 0,5000га ,  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, 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 -   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від   «____»   _________   2021 року                                                                           № _____ 

 

Про затвердження   проекту 

землеустрою  щодо  відведення 

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. Гиренко  Юлії  Олександрівни   

«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.. Гиренко  Юлії  Олександрівні   проект землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки    у власність   загальною площею – 0,2051га   з них:   0,2051га - для ведення 

особистого селянського господарства( код КВЦПЗ – 01.03) у тому числі по угіддях –  0,2051га  

рілля, за рахунок земель сільськогосподарського призначення,  що перебувають у землях 

запасу      Аджамської   сільської  ради  за адресою: Червоноярська  сільська  рада  

Кропивницького  району    Кіровоградської  області 
 

2. Передати у власність    гр. Гиренко  Юлії  Олександрівні    земельну ділянку загальною 

площею: 0,2051га ,- з них: 0,2051га - для ведення особистого селянського господарства у тому 

числі по угіддях – 0,2051га – рілля, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, 

(кадастровий номер 3522587900:02:000:1528)   за  адресою  : Червоноярська  сільська  рада  

  Кропивницького  району    Кіровоградської  області 

 

3.  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 -   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від   «____»   _________   2021 року                                                                           № _____ 

 

Про затвердження   проекту 

землеустрою  щодо  відведення 

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. Гиренко  Юлії  Іванівни              

«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.. Гиренко  Юлії  Іванівні   проект землеустрою щодо відведення  земельної 

ділянки    у власність   загальною площею – 0,1700га   з них:   0,1700га - для ведення 

особистого селянського господарства ( код КВЦПЗ – 01.03) у тому числі по угіддях –  0,1700га  

рілля, за рахунок земель сільськогосподарського призначення,  що перебувають у землях 

запасу      Аджамської   сільської  ради  за адресою: Червоноярська  сільська  рада  

Кропивницького  району    Кіровоградської  області 
 

2. Передати у власність    гр. Гиренко  Юлії  Олександрівні    земельну ділянку загальною 

площею: 0,1700га ,- з них: 0,1700га - для ведення особистого селянського господарства у тому 

числі по угіддях – 0,1700га – рілля, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, 

(кадастровий номер 3522587900:02:000:1527)   за  адресою  : Червоноярська  сільська  рада  

  Кропивницького  району    Кіровоградської  області 

 

3.  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 -   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від   «___»   ________   2021 року                                                                           №  ____ 

 

Про затвердження технічної документації 

щодо  встановлення меж земельної 

 ділянки  в натурі ( на місцевості)., 

та передачі її    у приватну 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. Бірюк  Людмили  Яківни  «Про 

затвердження технічної документації  щодо встановлення   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.    Бірюк  Людмилі   Яківні  технічну документацію щодо встановлення  меж 

земельної ділянки  в натурі  ( на місцевості) 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. Ставкова, 29    

Кропивницького району  Кіровоградської області. 
 

2. Передати у власність гр.  Бірюк  Людмилі  Яківні  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 номер (3522580300:51:000:1237 ) за адресою:     с. Аджамка   вул. Ставкова, 29    

Кропивницького району  Кіровоградської області. 
 

3. 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 -   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від   «____»   _________   2021 року                                                                           № _____ 

 

Про затвердження   проекту 

землеустрою  щодо  відведення 

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. Довгаленко  Євгенія  Васильовича 

«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.. Довгаленку  Євгенію  Васильовичу проект землеустрою щодо відведення  

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

особистого селянського господарства( код КВЦПЗ – 01.03) у тому числі по угіддях –  2,0000 га  

рілля, за рахунок земель сільськогосподарського призначення,  що перебувають у запасі      

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

району    Кіровоградської  області 
 

2. Передати у власність    гр. Довгаленку  Євгенію  Васильовичу  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 3522580300:51:000:1230)   за  адресою  :с. Аджамка    вул..  Південна   

Кропивницького  району   Кіровоградської області. 

 

3.  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 - Р І Ш Е Н Н Я 
 

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.  Переверзєвої  Ганни  Степанівни   «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.  Переверзєвій  Ганні  Степанівні   на розробку проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею – 0,5000га  у 

власність для ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 0,5000га 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі 

Аджамської  сільської  ради за адресою: с. Червоний Яр,  на території  

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  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 -   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від   «____»   _________   2021 року                                                                           №  ____ 

 

«Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельних  ділянок  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.  Городецької  Надії  Вікторівни   «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.  Городецькій  Надії  Вікторівні   на розробку проекту 

землеустрою, щодо відведення земельних  ділянок  орієнтовною площею – 0,86га  в тому 

числі:  земельна  ділянка  за № 1   площею – 0,3000га,  земельна  ділянка  за № 2   площею 

– 0,2000га, земельна  ділянка  за № 3   площею – 0,3600га,   у власність,  для ведення 

особистого селянського господарства( КВЦПЗ -01.03)   – рілля , в межах населеного  

пункту,  за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі 

Аджамської  сільської  ради на території   с. Червоний  Яр  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  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 - Р І Ш Е Н Н Я 
 

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.  Землянської  Оксани  Григорівни   «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.  Землянській  Оксані  Григорівні   на розробку проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею – 0,6000га  у 

власність для ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 0,6000га 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення,   що перебувають у запасі 

Аджамської  сільської  ради за адресою: с. Червоний Яр,  на території  

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  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 - Р І Ш Е Н Н Я 
 

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.  Григорович  Володимира  Семеновича   «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.  Григорович  Володимиру  Семеновичу   на розробку проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею – 0,5800га  у 

власність для ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 0,5800га 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі 

Аджамської  сільської  ради за адресою: с. Червоний Яр,  вул..Першотравнева    

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, 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 - Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «----» ________    2021 року                                                                              №_______ 
 

Про надання дозволу на розробку 

технічної документації із землеустрою щодо  

 встановлення (відновлення) меж земельної  

ділянки в натурі (на місцевості) 

          

 На  підставі заяви гр..Виризуб  Леоніда Івановича   про надання дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  під будівництво житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 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 дозвіл  гр. Виризуб  Леоніду  Івановичу  на виготовлення 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. Горького,119  

Кропивницького  району Кіровоградської області. 

     2. Гр. Виризуб  Леоніду  Івановичу  замовити виготовлення 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  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 - Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «----» ________    2021 року                                                                              №_______ 
 

Про надання дозволу на розробку 

технічної документації із землеустрою щодо  

 встановлення (відновлення) меж земельної  

ділянки в натурі (на місцевості) 

          

 На  підставі заяви гр..   Мельник  Ганни  Дмитрівни  про надання дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  під будівництво житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 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 дозвіл  гр. Мельник  Ганні  Дмитрівні    на виготовлення 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. Сінна, 47  

Кропивницького  району Кіровоградської області. 

     2. Гр.  Мельник  Ганні  Дмитрівні  замовити виготовлення 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  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-   Р І Ш Е Н Н Я 
 

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.  Козка  Григорія  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. Козки  Григорію  Петровичу    на розробку проекту землеустрою, 

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

ведення особистого селянського господарства  ( КВЦПЗ -01.03)  в тому числі: рілля – 

2,0000га , за рахунок земель сільськогосподарського призначення, раніше сформованої   

земельної  ділянки  за  кадастровим  номером – 3522580300:03:000:2520,  що перебувають 

у комунальній власності   Аджамської  сільської  ради      Кропивницького району   

Кіровоградської області   с. Привілля. 

 

       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, 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 - Р І Ш Е Н Н Я 
 

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.  Ярошенко  Світлани  Григорівни  «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.  Ярошенко  Світлані  Григорівні   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 

Аджамської  сільської  ради за адресою: с. Аджамка, вул..Центральна    

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, 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 - Р І Ш Е Н Н Я 
 

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.  Небесної  Олени  Григорівни   «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.  Небесній  Олені  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,   що перебувають у запасі Аджамської  

сільської  ради за адресою: с. Аджамка, вул.. Покровська    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, 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 - Р І Ш Е Н Н Я 
 

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.  Небесного Сергія  Степановича   «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. Небесному  Сергію  Степановичу  на розробку проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею – 0,5600га  у 

власність для ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 0,5600га 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення,   що перебувають у запасі 

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

   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, 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 -  Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «----» _______    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. Коробкіної Тетяни  Леонідівни « 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. .Коробкіної Тетяни  Леонідівни , згідно поданої 

заяви загальною площею – 0,5300га  з них: :  0,2500 га під житловою забудовою одно та 

двоповерховою, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

господарства  - 0,2800га , яка розташована  на  території  Аджамської сільської  ради,  за 

адресою:  село  Аджамка  вул. Горького,  60  Кропивницького району  

Кіровоградської області . 

 

        2.Внести зміни в земельно-кадастрову документацію сільської ради. 

 

        3. 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  Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «----» _____    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. Городецької  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.. Городецької  Людмили  Анатоліївни, згідно 

поданої заяви загальною площею – 0,6000га  з них: : для ведення особистого селянського 

господарства  - 0,6000га ,  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  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  Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «----» ____    2020 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. Кацюк  Григорія  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..Кацюк  Григорія  Івановича , згідно поданої 

заяви загальною площею – 0,1100га  з них: : для ведення особистого селянського 

господарства  - 0,1100га ,  за адресою:  с. Аджамка  вул. Пятирічки, 39  

Кропивницького району Кіровоградської області . 

 

        2.Внести зміни в земельно-кадастрову документацію сільської ради. 

 

        3. . 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  Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «----» _______    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. Коломієць  Миколи  Степановича      

« 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..Коломієць  Миколи  Степановича , згідно 

поданої заяви загальною площею – 0,4600га  з них: : для ведення особистого селянського 

господарства  - 0,4600га ,  за адресою: с.  Аджамка  вул. Ставкова,46  Кропивницького 

району Кіровоградської області . 

 

        2.Внести зміни в земельно-кадастрову документацію сільської ради. 

 

        3. . 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 - Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «----» _______    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. Ярошенко Олега Леонідовича             

« 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..Ярошенко  Олега  Леонідовича , згідно поданої 

заяви загальною площею – 0,1500га  з них: : для ведення особистого селянського 

господарства  - 0,1500га ,  за адресою:  с.  Аджамка    вул. Центральна  

Кропивницького району     Кіровоградської області . 

 

        2.Внести зміни в земельно-кадастрову документацію сільської ради. 

 

        3. . 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 - Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «----» _______    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. Ярошенко Світлани  Григорівни             

« 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..Ярошенко  Світлани  Григорівни, згідно 

поданої заяви загальною площею – 0,3100га  з них: : для ведення особистого селянського 

господарства  - 0,3100га ,  за адресою:  с.  Аджамка    вул. Кропивницького    

Кропивницького району     Кіровоградської області . 

 

        2.Внести зміни в земельно-кадастрову документацію сільської ради. 

 

        3. . 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 - Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від   «_____»   __________    2021 року                                                       №  _____ 

 

Про надання дозволу на розробку 

проекту   землеустрою щодо  встановлення 

меж  земель  водного  фонду та  водоохоронної  

зони ставка  в с.Червоний  Яр 

 

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

 ст. ст..12, 20, 59, 123 Земельного  кодексу  України, ст..51 Водного кодексу України, 

врахувавши потребу  у встановленні меж земель  водного  фонду та водоохоронної зони  

на  території Аджамської  сільської  ради   с.Червоний  Яр     сесія   Аджамської сільської  

ради 

в и р і ш и л а : 

 
      1.Надати дозвіл гр. Григорович  Івану  Володимировичу  на розробку проекту  

землеустрою, щодо встановлення  меж земельної ділянки водного фонду яка перебуває  в 

оренді,  договір оренди   від. 22.08.2007р за № 1 загальною  площею – 6,9900га  для 

рибогосподарських  потреб, в тому числі: під ставком  – 6,8900га,гідротехнічними  

спорудами 0,1000га, розташована на землях  водного  фонду Аджамської  сільської ради  

за  межами  населеного  пункту,   за адресою: с. Червоний Яр 

   Кропивницького району   Кіровоградської області. 

 

       2. Виготовлення проекту  землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

       3. Проект     землеустрою   щодо   встановлення меж   земельної   ділянки    подати      

на  затвердження  на сесію сільської  ради. 

 

       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 - Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від   «_____»   __________    2021 року                                                       №  _____ 

 

Про відмову  у  наданні  дозволів  на   

розробку  проекту  землеустрою  щодо  

 відведення  земельної  ділянки  у  власність 

 для  ведення  особистого селянського  господарства. 

 

 Розглянувши  заяву гр..Бліжнікової  Катерини  Михайлівни  «Про 

надання  дозволу  на  виготовлення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  

ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  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  

ВИРІШИЛА: 

1.Перенести  розгляд  заяви   гр. Бліжнікової  Катерини Михайлівни   жительки 

села  Червоний  Яр у  наданні  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  

відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  

господарства  площею - 1,4100га, на  розгляд  до  наступної  сесії до  визначення 

детальніше   поданої  заяви  громадянина.  

          2. 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 - Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від   «_____»   __________    2021 року                                                       №  _____ 

 

Про відмову  у  наданні  дозволів  на   

розробку  проекту  землеустрою  щодо  

 відведення  земельної  ділянки  у  власність 

 для  ведення  особистого селянського  господарства. 

 

 Розглянувши  заяву гр..Мальованого Миколи Васильовича  «Про 

надання  дозволу  на  виготовлення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  

ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  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  

ВИРІШИЛА: 

1.Перенести  розгляд  заяви   гр. Мальованого  Миколи  Васильовича    жителя  

села  Аджамки  у  наданні  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  

відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  

господарства  площею - 1,9999га,  на  розгляд  до  наступної  сесії до  визначення 

детальніше  поданої  заяви  громадянина. 

          2. 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 - Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від   «_____»   __________    2021 року                                                       №  _____ 

 

Про відмову  у  наданні  дозволів  на   

розробку  проекту  землеустрою  щодо  

 відведення  земельної  ділянки  у  власність 

 для  ведення  особистого селянського  господарства. 

 

 Розглянувши  заяву гр..Маценко Олени Вікторівни  «Про надання  

дозволу  на  виготовлення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  

власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  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  

ВИРІШИЛА: 

1.Перенести  розгляд  заяви   гр. Маценко  Олени  Вікторівни    жительки   села  

Червоний  Яр  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  визначення 

детальніше  поданої  заяви громадянина. 

          2. 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. 

 

 

 


