
проект рішення 
оприлюднено на 

дошці оголошень 
від 12.12.2020року 

 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ДРУГА  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «22» грудня    2020 року                                                                              № 43/1 

 

Про надання дозволу на розроблення 

технічної  документації 

 

     На  підставі заяви гр. Пугачової Юлії Володимирівни  про дозвіл на розроблення 

технічної  документації  щодо відведення земельної ділянки  у власність (шляхом 

безоплатної передачі)  під будівництво житлового будинку, господарських будівель і 

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

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

в и р і ш и л а : 

              

     1.  Надати згоду гр.. Пугачовій Юлії Володимирівні     на розроблення технічної  

документації  щодо відведення земельної  ділянки  у власність (шляхом безоплатної 

передачі) ,загальною площею 0,2500га, а саме: 0,2500га (кадастровий номер 

3522580300:51:000:0652)  під житловою забудовою одно та двоповерховою, для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 

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

Свободи,74  Кропивницького району Кіровоградської області. 

    2.Гр. Пугачовій Юлії Володимирівні замовити виготовлення та погодити у 

встановленому законом порядку технічну  документацію щодо відведення земельної 

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

ради. 

 

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

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 



проект рішення 
оприлюднено на 

дошці оголошень 
від 12.12.2020року 

 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ДРУГА  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «22» грудня    2020 року                                                                              № 44 
 

«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. Пугачової Юлії Володимирівни     «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.. Пугачовій Юлії Володимирівні  на розробку проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею -0,2700га  у 

власність для ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 0,2700га 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі 

Аджамської сільської  ради за адресою: с. Аджамка вул. Свободи,74 Кропивницького 

району Кіровоградської області.. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

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

затвердження на сесію сільської ради. 

 

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

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А. 
 
 

 
 

 



проект рішення 
оприлюднено на 

дошці оголошень 
від 12.12.2020року 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ДРУГА  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «22» грудня    2020 року                                                                              №45 

 

Про надання дозволу на розроблення 

технічної  документації 

 

     На  підставі заяви гр. Землянської Наталії Іванівни  про дозвіл на розроблення 

технічної  документації  щодо відведення земельної ділянки  у власність (шляхом 

безоплатної передачі)  під будівництво житлового будинку, господарських будівель і 

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

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

в и р і ш и л а : 

              

     1.  Надати згоду гр.. Землянській Наталії Іванівні     на розроблення технічної  

документації  щодо відведення земельної  ділянки  у власність (шляхом безоплатної 

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

та двоповерховою, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

громадської забудови, що перебувають у запасі Аджамської сільської ради    за 

адресою:  с. Аджамка вул. Сонячна,29  Кропивницького району Кіровоградської 

області. 

    2.Гр. Землянській Наталії Іванівні замовити виготовлення та погодити у 

встановленому законом порядку технічну  документацію щодо відведення земельної 

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

ради. 

 

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

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 



проект рішення 
оприлюднено на 

дошці оголошень 
від 12.12.2020року 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ДРУГА  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «22» грудня    2020 року                                                                              №46 

 

Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність 

 

          На  підставі заяви гр..Крісенка Олександра Володимировича   про дозвіл на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

(шляхом безоплатної передачі)  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 згоду гр..Крісенко Олександру Володимировичу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (шляхом 

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

забудовою одно та двоповерховою, для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської 

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

вул. Ставкова,59А  Кропивницького  району Кіровоградської області. 

   2.Гр.Крісенко Олександру Володимировичу  замовити виготовлення та погодити у 

встановленому законом порядку проект із землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок  що посвідчують право власності та подати на розгляд сесії Аджамської 

сільської ради. 

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

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 



проект рішення 
оприлюднено на 

дошці оголошень 
від 12.12.2020року 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ДРУГА  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «22» грудня    2020 року                                                                              №47 
 

 

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. Меркотан Надії Андріївни « Про 

добровільну відмову від права користування земельною ділянкою» сесія Аджамської 

сільської ради  

в и р і ш и л а: 

 
        1.Вилучити земельну ділянку  у гр..Меркотан Надії Андріївни , згідно поданої заяви 

загальною площею – 0,8400га  з них: : для ведення особистого селянського господарства  - 

0,8400га ,  в селі Аджамка  вул. Горького  Кропивницького району Кіровоградської 

області . 

 

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

 

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

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів 

 

 

 

             
 

               Сільський голова                                                        Зайченко Т.А. 

 
 

 

 

 

 



проект рішення 
оприлюднено на 

дошці оголошень 
від 12.12.2020року 

 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ДРУГА  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «22» грудня    2020 року                                                                              №48 
 

 

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. Меркотан Валентини Сергіївни « 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..Меркотан Валентини Сергіївни , згідно поданої 

заяви загальною площею – 0,4400га  з них: : для ведення особистого селянського 

господарства  - 0,4400га ,  в селі Аджамка  вул. Горького,73  Кропивницького району 

Кіровоградської області . 

 

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

 

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

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів 

 

 
 

               Сільський голова                                                        Зайченко Т.А. 

 
 

 

 

 

 



проект рішення 
оприлюднено на 

дошці оголошень 
від 12.12.2020року 

 

 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ДРУГА  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «22» грудня    2020 року                                                                              №49 
 

«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. Меркотан Валентині Сергіївні    «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.. Меркотан  Валентині Сергіївні  на розробку проекту 

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

власність для ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 0,8000га 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі 

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

району Кіровоградської області.. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

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

затвердження на сесію сільської ради. 

 

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

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А. 
 
 

 



проект рішення 
оприлюднено на 

дошці оголошень 
від 12.12.2020року 

 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ДРУГА  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «22» грудня    2020 року                                                                              №50 

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення  земельної ділянки в постійне 

користування Аджамському закладу загальної 

середньої освіти I-III ступенів 

Кропивницької районної ради 

      Керуючись п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.55 

Закону України «Про землеустрій», ст.12,19,84,92,116,117,120,122,141 Земельного 

Кодексу України, сесія сільської ради  

В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити Аджамському  закладу загальної середньої освіти I-III ступенів 

Кропивницької районної ради проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в постійне користування для будівництва та обслуговування будівель 

закладів освіти , код згідно КВЦПЗ – В.03.02 вид угіддя – землі під соціально- 

культурними об’єктами (код КВЗУ -008,03), категорія земель – землі житлової та 

громадської забудови загальною площею – 3,2414 га кадастровий номер 

3522580300:51:000:0668, за рахунок земель комунальної власності, яка знаходиться 

на території Аджамської сільської ради за адресою : вулиця Виставочна,6, с. 

Аджамка Кропивницького району Кіровоградської області. 

2.  Передати в постійне користування Аджамському  закладу загальної середньої 

освіти I-III ступенів Кропивницької районної ради проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в постійне користування для будівництва та 

обслуговування будівель закладів освіти , код згідно КВЦПЗ – В.03.02 вид угіддя – 

землі під соціально- культурними об’єктами (код КВЗУ -008,03), категорія земель – 

землі житлової та громадської забудови загальною площею – 3,2414 га кадастровий 

номер 3522580300:51:000:0668, за рахунок земель комунальної власності, яка 

знаходиться на території Аджамської сільської ради за адресою : вулиця 

Виставочна,6, с. Аджамка Кропивницького району Кіровоградської області. 

 



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

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та 

раціонального використання природних ресурсів. 

 

 

           Сільський голова                                                          Зайченко Т.А 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



проект рішення 
оприлюднено на 

дошці оголошень 
від 12.12.2020року 

 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ДРУГА  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «22» грудня    2020 року                                                                              №51 
 

«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. Меркотана Сергія Івановича    «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  »  сесія Аджамської 

сільської ради 

в и р і ш и л а : 

 
      1.Надати дозвіл гр.. Меркотану  Сергію Івановичу  на розробку проекту 

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

власність для ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 0,8000га 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі 

Аджамської сільської  ради за адресою: с. Аджамка вул. Горького,73 Кропивницького 

району Кіровоградської області.. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

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

затвердження на сесію сільської ради. 

 

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

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А. 
 
 

 

 



проект рішення 
оприлюднено на 

дошці оголошень 
від 12.12.2020року 

 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ДРУГА  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «22» грудня    2020 року                                                                              №52 
 

«Про передачу земельних 

ділянок у  власність» 

 

 

             Розглянувши заяву гр. Борисова Андрія Валерійовича та  керуючись ст.56 

Закону України «Про  землеустрій»,п.34   ст.26  розділу 11 Закону  України «Про  місцеве 

самоврядування»,  ст.. 12, 81, 118, 121  Земельного Кодексу України, сільська рада  

 

в и р і ш и л а : 

   1..Передати у власність гр.. Борисову Андрію Валерійовичу земельну ділянку 

загальною площею: 0,1050га ,- з них: 0,1050га  для будівництва та обслуговування жилого 

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

0,1050 га .- землі під одно- та двоповерховою житловою забудовою, за рахунок земель 

житлової та громадської забудови, (кадастровий номер 3522580300:51:000:1007), за 

адресою: с. Аджамка  вул. Щирого,3  Кропивницького району  Кіровоградської 

області. 

           2. Зобов’язати гр. Борисова Андрія Валерійовича зареєструвати  земельну ділянку   

за власний рахунок у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

 

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

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 
 

 

 

 

 

 



проект рішення 
оприлюднено на 

дошці оголошень 
від 12.12.2020року 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ДРУГА  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «22» грудня    2020 року                                                                              №53 
 

Про надання дозволу на розробку 

технічної документації із землеустрою щодо  

 встановлення (відновлення) меж земельної  

ділянки в натурі (на місцевості) 

          

 На  підставі заяви гр..Шевченко Олександра Миколайовича   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 згоду гр. Шевченко Олександру Миколайовичу  на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) ,загальною площею 0,2500га, а саме: 0,2500га  

(кадастровий номер 3522580300:51:000:0665)  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. Затишна,38  Кропивницького  району 

Кіровоградської області. 

     2.Гр.Шевченко Олександру Миколайовичу  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 сільської 

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 
 

 



проект рішення 
оприлюднено на 

дошці оголошень 
від 12.12.2020року 

 

 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ДРУГА  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «22» грудня    2020 року                                                                              №54 

 

«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. Проценко Людмили 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.. Проценко Людмилі Григорівні  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. Аджамка вул. Горького Кропивницького 

району Кіровоградської області.. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

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

затвердження на сесію сільської ради. 

 

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

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А. 
 
 

 



проект рішення 
оприлюднено на 

дошці оголошень 
від 12.12.2020року 

 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ДРУГА  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «22» грудня    2020 року                                                                              №55 

 

«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. Капраленко Людмили Іванівні    «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.. Капраленко Людмилі Іванівні  на розробку проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею -0,1600га  у 

власність для ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 0,1600га 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі 

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

району Кіровоградської області.. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

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

затвердження на сесію сільської ради. 

 

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

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А. 
 
 

 

 



проект рішення 
оприлюднено на 

дошці оголошень 
від 12.12.2020року 

 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ДРУГА  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «22» грудня    2020 року                                                                              №56 
 

Про надання дозволу  на 

розроблення проекту землеустрою 

 

           На  підставі заяви гр..Гущі Володимира Миколайовича про дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства  в орендне користування та керуючись ст..116 ,123 Земельного 

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

сесія сільської ради  

в и р і ш и л а : 

     1.Надати згоду гр.. Гущі Володимиру Миколайовичу    на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 10 років ,  

загальною площею - 0,6000га, а саме - 0,6000га ріллі   для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок сільськогосподарських земель, що перебувають в 

запасі Аджамської сільської ради за адресою:  с. Аджамка  вул. Линченка,28 

Кропивницького району Кіровоградської області. 

      2.Гр..Гущі Володимиру Миколайовичу   замовити виготовлення та погодити у 

встановленому законом  порядку проект із землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  в оренду  терміном на 10 років та подати на розгляд сесії Аджамської сільської 

ради. 

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

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 

 



проект рішення 
оприлюднено на 

дошці оголошень 
від 12.12.2020року 

 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ДРУГА  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «22» грудня    2020 року                                                                              №57 
 

 

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. Гиренко Світлани Тимофіївни « 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..Гиренко Світлани Тимофіївни , згідно поданої 

заяви загальною площею – 1,1000га  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  

- 0,8500га ,  в селі Аджамка  вул. Линченко,28  Кропивницького району Кіровоградської 

області . 

 

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

 

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

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів 

 

 
 

               Сільський голова                                                        Зайченко Т.А. 

 
 

 

 

 



проект рішення 
оприлюднено на 

дошці оголошень 
від 12.12.2020року 

 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ДРУГА  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «22» грудня    2020 року                                                                              №58 
 

Про надання дозволу  на 

розроблення проекту землеустрою 

 

           На  підставі заяви гр..Ткаченко Стефанії Ігнатівни про дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства  в орендне користування та керуючись ст..116 ,123 Земельного 

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

сесія сільської ради  

в и р і ш и л а : 

     1.Надати згоду гр.. Ткаченко Стефанії Ігнатівні    на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 10 років ,  

загальною площею - 0,1500га, а саме - 0,1500га ріллі   для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок сільськогосподарських земель, що перебувають в 

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

Кропивницького району Кіровоградської області. 

      2.Гр..Ткаченко Стефанії Ігнатівні   замовити виготовлення та погодити у 

встановленому законом  порядку проект із землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  в оренду  терміном на 10 років та подати на розгляд сесії Аджамської сільської 

ради. 

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

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 

 



проект рішення 
оприлюднено на 

дошці оголошень 
від 12.12.2020року 

 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ДРУГА  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «22» грудня    2020 року                                                                              №59 

 

«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. Колісника Олександра Олександровича    «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.. Коліснику Олександру Олександровичу  на розробку проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею -1,0000га  у 

власність для ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 1,0000га 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі 

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

району Кіровоградської області.. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

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

затвердження на сесію сільської ради. 

 

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

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А. 
 
 

 

 



проект рішення 
оприлюднено на 

дошці оголошень 
від 12.12.2020року 

 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ДРУГА  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «22» грудня    2020 року                                                                              №60 
 

Про надання дозволу  на 

розроблення проекту землеустрою 

 

           На  підставі заяви гр..Пиреу Зінаїди Йосипівни про дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства  в орендне користування та керуючись ст..116 ,123 Земельного Кодексу 

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

сільської ради  

в и р і ш и л а : 

     1.Надати згоду гр.. Пиреу Зінаїді Йосипівни     на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 20 років ,  

загальною площею - 0,7000га, а саме - 0,7000га  пасовища  для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок сільськогосподарських земель, що перебувають в 

запасі Аджамської сільської ради за адресою:  с. Аджамка  вул. Бригадна ( через 

дорогу від мого домоволодіння) Кропивницького району Кіровоградської області. 

      2.Гр..Пиреу Зінаїді Йосипівні   замовити виготовлення та погодити у 

встановленому законом  порядку проект із землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  в оренду  терміном на 20 років та подати на розгляд сесії Аджамської сільської 

ради. 

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

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 

 



проект рішення 
оприлюднено на 

дошці оголошень 
від 12.12.2020року 

 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ДРУГА  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «22» грудня    2020 року                                                                              №61 

 

«Про надання дозволу на розробку 

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 Закону України  №2498- VIII від 

10.07.2018року ,заяви гр. Нагорного Юрія Олександровича  «Про надання дозволу на 

розроблення  проекту  землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у власність  для 

ведення особистого селянського господарства» , сесія сільської ради  

В И Р І Ш И Л А : 

                         1.Надати дозвіл гр.. Нагорному Юрію Олександровичу  на розробку 

проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

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

2,0000га пасовища (3522580300:03:000:2246)  за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення, що перебувають  у землях  запасу комунальної власності  на території 

Аджамської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області. 

                       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

                       3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  

подати на затвердження на сесію сільської ради. 

                  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та 

раціонального використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А. 

 

 



проект рішення 
оприлюднено на 

дошці оголошень 
від 12.12.2020року 

 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ДРУГА  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «22» грудня    2020 року                                                                              №62 

 

Про надання дозволу на розроблення 

технічної  документації 

 

     На  підставі заяви гр. Шпинти Оксани Миколаївни  про дозвіл на розроблення 

технічної  документації  щодо відведення земельної ділянки  у власність (шляхом 

безоплатної передачі)  під будівництво житлового будинку, господарських будівель і 

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

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

в и р і ш и л а : 

              

     1.  Надати згоду гр.. Шпинті Оксані Миколаївні     на розроблення технічної  

документації  щодо відведення земельної  ділянки  у власність (шляхом безоплатної 

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

та двоповерховою, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

громадської забудови, що перебувають у запасі Аджамської сільської ради    за 

адресою:  с. Аджамка вул. Свободи,31  Кропивницького району Кіровоградської 

області. 

    2.Гр. Шпинті Оксані Миколаївні  замовити виготовлення та погодити у 

встановленому законом порядку технічну  документацію щодо відведення земельної 

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

ради. 

 

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

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 



проект рішення 
оприлюднено на 

дошці оголошень 
від 12.12.2020року 

 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ДРУГА  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «22» грудня    2020 року                                                                              №63 
 

«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. Шпинти Оксани Миколаївни     «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.. Шпинті Оксані Миколаївні   на розробку проекту землеустрою, 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею -0,2100га  у власність для 

ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 0,2100га за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі Аджамської 

сільської  ради за адресою: с. Аджамка вул. Свободи,31 Кропивницького району 

Кіровоградської області.. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

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

затвердження на сесію сільської ради. 

 

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

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А. 
 
 

 

 



проект рішення 
оприлюднено на 

дошці оголошень 
від 12.12.2020року 

 

 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ДРУГА  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «22» грудня    2020 року                                                                              №64 

 

«Про передачу земельних 

ділянок у  власність» 

 

 

             Розглянувши заяву гр. Ткачова Сергія Вікторовича та  керуючись ст.56 Закону 

України «Про  землеустрій»,п.34   ст.26  розділу 11 Закону  України «Про  місцеве 

самоврядування»,  ст.. 12, 81, 118, 121  Земельного Кодексу України, сільська рада  

 

в и р і ш и л а : 

   1..Передати у власність гр.. Ткачову Сергію Вікторовичу  земельну ділянку загальною 

площею: 0,6000га ,- з них: 0,2500га  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

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

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

громадської забудови, (кадастровий номер 3522580300:51:000:01032), за адресою: с. 

Аджамка  вул. Пушкіна,81 Кропивницького району  Кіровоградської області, та 

0,3500га для ведення  особистого селянського господарства у тому числі по угіддях 

0,3500га ріллі(кадастровий номер 3522580300:51:000:1033)  за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі Аджамської сільської  ради 

за адресою: с. Аджамка вул. Пушкіна,81  Кропивницького району Кіровоградської 

області. 

           2. Зобов’язати гр. Ткачова Сергія Вікторовича  зареєструвати  земельну ділянку   

за власний рахунок у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

 

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

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                          Зайченко Т.А 
 

 

 



проект рішення 
оприлюднено на 

дошці оголошень 
від 12.12.2020року 

 

 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ДРУГА  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «22» грудня    2020 року                                                                              №65 

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. Чорноліса Віталія 

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.. Чорнолісу Віталію Вікторовичу проект землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки  загальною площею –0,4000га   з них:   

0,4000га - для ведення особистого селянського господарства у тому числі по угіддях –  

0,4000 га  рілля, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що 

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

Горького  Кропивницького району Кіровоградської області 
 

2. Передати у власність гр.. Чорнолісу Віталію Вікторовичу  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 3522580300:51:000:0675) за 

адресою: с. Аджамка вул. Горького  Кропивницького  району  Кіровоградської 

області.. 
 

 

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

з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 
 

 

Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 



проект рішення 
оприлюднено на 

дошці оголошень 
від 12.12.2020року 

 

 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ДРУГА  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «22» грудня    2020 року                                                                              №66 

 

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. Головатенко Тетяни 

Вікторівни «Про затвердження проекту  землеустрою  щодо відведення земельної 

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

ради  
В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити гр.. Головатенко Тетяні Вікторівні проект землеустрою щодо відведення 

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

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

рілля, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у 

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

Кропивницького району Кіровоградської області 
 

2. Передати у власність гр.. Головатенко Тетяні Вікторівні  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 3522580300:51:000:0682) за 

адресою: с. Аджамка вул. Горького  Кропивницького  району  Кіровоградської 

області.. 
 

 

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

з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 
 

 

Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 



проект рішення 
оприлюднено на 

дошці оголошень 
від 12.12.2020року 

 

 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ДРУГА  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «22» грудня    2020 року                                                                              №67 

 

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. Ліподата Сергія Петровича 

«Про затвердження проекту землеустрою  щодо відведення   земельної ділянки у власність  

для ведення індивідуального садівництва» , сесія сільської ради  

В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити гр. Ліподату Сергію Петровичу проект землеустрою щодо відведення 

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

індивідуального садівництва у тому числі по угіддях 0,1200га садів за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення , що перебувають в запасі Аджамської сільської 

ради за адресою: с. Аджамка  вул. Вишнева,98   Кропивницького району  

Кіровоградської області.. 
2. Передати у власність гр.. Ліподату Сергію Петровичу   земельну ділянку загальною 

площею: 0,1200га,- з них: 0,1200га  для ведення індивідуального садівництва) у тому 

числі по угіддях 0,1200га - садів, за рахунок сільськогосподарського призначення , що 

перебувають в запасі Аджамської сільської ради ( кадастровий номер 

3522580300:51:000:0678) за адресою: с. Аджамка  вул. Вишнева,98   

Кропивницького району  Кіровоградської області.. 
3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради 

з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 
 

 

Сільський голова                                                          Зайченко Т.А 

 

 

 



проект рішення 
оприлюднено на 

дошці оголошень 
від 12.12.2020року 

 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ДРУГА  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «22» грудня    2020 року                                                                              №68 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою та передачу  

земельної ділянки у власність 
 

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

ст..12,118,121,186 Земельного Кодексу України та заяви гр. Ліподата Сергія Петровича 

«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.. Ліподату Сергію Петровичу технічну документацію щодо 

встановлення меж земельної ділянки  загальною площею –0,2500га   з них: 0,2500га  

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) у тому числі по угіддях 0,2500га - землі під одно- та 

двоповерховою житловою забудовою, за рахунок земель житлової та громадської 

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

Аджамка вул.Вишнева,98  Кропивницького району  Кіровоградської області.. 
2. Передати у власність гр..Ліподату Сергію Петровичу   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 

(3522580300:51:000:1087) за адресою: с. Аджамка  вул. Вишнева,98  

Кропивницького району  Кіровоградської області.. 
3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради 

з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 
 

Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 

 



 
проект рішення 

оприлюднено на 
дошці оголошень 

від 12.12.2020року 

 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ДРУГА  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «22» грудня    2020 року                                                                              №69 

 

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. Куроп'ятник Лариси 

Георгіївни «Про затвердження проекту землеустрою  щодо відведення   земельної 

ділянки у власність  для ведення індивідуального садівництва» , сесія сільської ради  

В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити гр. Куроп'ятник Ларисі Георгіївні проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки   загальною площею –0,1150га   з них: 0,1150га  для 

індивідуального садівництва у тому числі по угіддях 0,1150га садів за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення , що перебувають в запасі Аджамської сільської 

ради за адресою: с. Аджамка  вул. Шевченка,44   Кропивницького району  

Кіровоградської області.. 
2. Передати у власність гр.. Куроп'ятник Ларисі Георгіївні   земельну ділянку 

загальною площею: 0,1150га,- з них: 0,1150га  для ведення індивідуального 

садівництва) у тому числі по угіддях 0,1150га - садів, за рахунок 

сільськогосподарського призначення , що перебувають в запасі Аджамської сільської 

ради ( кадастровий номер 3522580300:51:000:0669) за адресою: с. Аджамка  вул. 

Шевченка,44   Кропивницького району  Кіровоградської області.. 
3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради 

з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 
 

 

Сільський голова                                                          Зайченко Т.А 

 

 

 



проект рішення 
оприлюднено на 

дошці оголошень 
від 12.12.2020року 

 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ДРУГА  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «22» грудня    2020 року                                                                              №70 

 

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. Попова Георгія 

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.. Попову Георгію Анатолійовичу проект землеустрою щодо 

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

0,2500га - для ведення особистого селянського господарства у тому числі по угіддях –  

0,2500 га  рілля, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що 

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

Сінна,13 Кропивницького району Кіровоградської області 
 

2. Передати у власність гр.. Попову Георгію Анатолійовичу  земельну ділянку 

загальною площею: 0,2500га ,- з них: 0,2500га - для ведення особистого селянського 

господарства у тому числі по угіддях – 0,2500га – рілля, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, (кадастровий номер 3522580300:51:000:0672) за 

адресою: с. Аджамка вул.Сінна,13  Кропивницького  району  Кіровоградської 

області.. 
 

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

з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 
 

 

Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 

 



проект рішення 
оприлюднено на 

дошці оголошень 
від 12.12.2020року 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ДРУГА  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «22» грудня    2020 року                                                                              №71 

 

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 Закону України  №2498- VIII від 

10.07.2018року ,заяви гр. Соменка Станіслава Юрійовича «Про затвердження проекту  

землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у власність  для ведення особистого 

селянського господарства» , сесія сільської ради  

В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити гр.. Соменку Станіславу Юрійовичу   проект землеустрою щодо 

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

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

2,0000 га  пасовища, за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності , що перебувають у запасі, розташованої на території 

Аджамської сільської ради  Кропивницького  району  Кіровоградської області . 

2. Передати у власність гр.. Соменку Станіславу Юрійовичу    земельну ділянку 

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

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

сільськогосподарського призначення комунальної власності, (кадастровий номер 

3522580300:03:000:2245) розташованої на території Аджамської сільської ради  

Кропивницького  району  Кіровоградської області . 

 

 

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

з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 
 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А. 

 

 

 

 



проект рішення 
оприлюднено на 

дошці оголошень 
від 12.12.2020року 

 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ДРУГА  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «22» грудня    2020 року                                                                              №72 

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. Лихвар Валентина Іванівна 

«Про затвердження проекту  землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у власність  

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка) та ведення особистого селянського господарства» , сесія сільської 

ради  

В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити гр.. Лихвар Валентині Іванівні  проект землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки  загальною площею –0,2700га   з них: 0,2500га  для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) у тому числі по угіддях 0,2500 га .- землі під одно- та 

двоповерховою житловою забудовою, за рахунок земель житлової та громадської 

забудови, що перебувають у запасі Аджамської сільської ради, та 0,0200га.- для 

ведення особистого селянського господарства у тому числі по угіддях –  0,0200га. 

рілля, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у 

запасі Аджамської сільської ради  за адресою: с. Аджамка  вул. Затишна,6 

Кропивницького району  Кіровоградської області.. 
2. Передати у власність гр.. Лихвар Валентині Іванівні   земельну ділянку загальною 

площею: 0,2700га,- з них: 0,2500га  для будівництва та обслуговування жилого 

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

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

рахунок земель житлової та громадської забудови, (кадастровий номер 

3522580300:51:000:0683), та 0,0200га.- для ведення особистого селянського 

господарства у тому числі по угіддях – 0,0200га. – рілля, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, (кадастровий номер 3522580300:51:000:0681)за 

адресою: с. Аджамка  вул. Затишна,6   Кропивницького району  Кіровоградської 

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

з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 
 

Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 



 

проект рішення 
оприлюднено на 

дошці оголошень 
від 12.12.2020року 

 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ДРУГА  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «22» грудня    2020 року                                                                              №73 

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. Худояр Олени Олександрівни 

«Про затвердження проекту  землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у власність  

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка) та ведення особистого селянського господарства» , сесія сільської 

ради  

В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити гр.. Худояр Олені Олександрівні  проект землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки  загальною площею –0,5700га   з них: 0,2500га  для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) у тому числі по угіддях 0,2500 га .- землі під одно- та 

двоповерховою житловою забудовою, за рахунок земель житлової та громадської 

забудови, що перебувають у запасі Аджамської сільської ради, та 0,3200га.- для 

ведення особистого селянського господарства у тому числі по угіддях –  0,3200га. 

рілля, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у 

запасі Аджамської сільської ради  за адресою: с. Аджамка  вул. Затишна,18 

Кропивницького району  Кіровоградської області.. 
2. Передати у власність гр.. Худояр Олені Олександрівні   земельну ділянку загальною 

площею: 0,5700га,- з них: 0,2500га  для будівництва та обслуговування жилого 

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

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

рахунок земель житлової та громадської забудови, (кадастровий номер 

3522580300:51:000:0677), та 0,3200га.- для ведення особистого селянського 

господарства у тому числі по угіддях – 0,3200га. – рілля, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, (кадастровий номер 3522580300:51:000:0676)за 

адресою: с. Аджамка  вул. Затишна,18   Кропивницького району  Кіровоградської 

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

з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

Сільський голова                                                          Зайченко Т.А 



проект рішення 
оприлюднено на 

дошці оголошень 
від 12.12.2020року 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ДРУГА  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «22» грудня    2020 року                                                                              №74 

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. Кашуби Валерія 

Миколайовича «Про затвердження проекту землеустрою  щодо відведення   земельної 

ділянки у власність  для ведення індивідуального садівництва» , сесія сільської ради  

В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити гр. Кашубі Валерію Миколайовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки   загальною площею –0,0547га   з них: 0,0547га  для 

індивідуального садівництва у тому числі по угіддях 0,0547га садів за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення , що перебувають в запасі Аджамської сільської 

ради за адресою: с. Аджамка  вул. Свободи,120   Кропивницького району  

Кіровоградської області.. 
2. Передати у власність гр.. Кашубі Валерію Миколайовичу   земельну ділянку 

загальною площею: 0,0547га,- з них: 0,0547га  для ведення індивідуального 

садівництва) у тому числі по угіддях 0,0547га - садів, за рахунок 

сільськогосподарського призначення , що перебувають в запасі Аджамської сільської 

ради ( кадастровий номер 3522580300:51:000:0521) за адресою: с. Аджамка  вул. 

Свободи,120   Кропивницького району  Кіровоградської області.. 
3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради 

з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 
 

 

Сільський голова                                                          Зайченко Т.А 

 

 

 

 

 



проект рішення 
оприлюднено на 

дошці оголошень 
від 12.12.2020року 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ДРУГА  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «22» грудня    2020 року                                                                              №75 

 

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. Кашуби Валерія 

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.. Кашубі  Валерію Миколайовичу  проект землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки  загальною площею –0,3390га   з них:   

0,3390га - для ведення особистого селянського господарства у тому числі по угіддях –  

0,3390 га  рілля, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що 

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

Свободи,120  Кропивницького району Кіровоградської області 
 

2. Передати у власність гр.. Кашубі Валерію Миколайовичу  земельну ділянку 

загальною площею: 0,3390га ,- з них: 0,3390га - для ведення особистого селянського 

господарства у тому числі по угіддях – 0,3390га – рілля, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, (кадастровий номер 3522580300:51:000:0524) за 

адресою: с. Аджамка вул.Свободи,120  Кропивницького  району  Кіровоградської 

області.. 
 

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

з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 
 

 

Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 

 

 



проект рішення 
оприлюднено на 

дошці оголошень 
від 12.12.2020року 

 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ДРУГА  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «22» грудня    2020 року                                                                              №76 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою та передачу  

земельної ділянки у спільну часткову 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. Кашуби Валерія 

Миколайовича та Кашуби Володимира Миколайовича «Про затвердження технічної 

документації  щодо встановлення меж  земельної ділянки та передачі її у спільну часткову 

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. Кашубі Валерію Миколайовичу (1/2ч.) та Кашубі Володимиру 

Миколайовичу (1/2ч.) технічну документацію щодо встановлення меж земельних 

ділянок  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.Свободи,120  Кропивницького району  Кіровоградської області.. 
2. Передати у спільну часткову власність гр. Кашубі Валерію Миколайовичу (1/2ч.) та 

Кашубі Володимиру Миколайовичу (1/2ч.) 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 3522580300:51:000:1096) за 

адресою: с. Аджамка  вул. Свободи,120  Кропивницького району  Кіровоградської 

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

з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 
 

Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 



проект рішення 
оприлюднено на 

дошці оголошень 
від 12.12.2020року 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ДРУГА  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «22» грудня    2020 року                                                                              №77 

 

«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 Олександра Леонідовича    «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 Олександру Леонідовичу  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. 8 Березня  Кропивницького 

району Кіровоградської області.. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

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

затвердження на сесію сільської ради. 

 

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

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А. 
 
 

 

 

 



проект рішення 
оприлюднено на 

дошці оголошень 
від 12.12.2020року 

 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ДРУГА  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «22» грудня    2020 року                                                                              №78 

 

«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 Леоніда Дмитровича    «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 Леоніду Дмитровичу  на розробку проекту 

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

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

за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у 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 сільської 

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А. 
 
 

 

 



проект рішення 
оприлюднено на 

дошці оголошень 
від 12.12.2020року 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ДРУГА  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «22» грудня    2020 року                                                                              №79 

 

«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. Колісник Мар’яни Сергіївни    «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.. Колісник Мар’яні Сергіївні  на розробку проекту землеустрою, 

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

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

рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі 

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

Кіровоградської області.. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

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

затвердження на сесію сільської ради. 

 

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

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А. 

 

 

 

 



проект рішення 
оприлюднено на 

дошці оголошень 
від 12.12.2020року 

 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ДРУГА  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «22» грудня    2020 року                                                                              №80 

 

 

«Про надання дозволу на розробку 

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, заяви гр. Муравйова Юрія Сергійовича  

«Про надання дозволу на розроблення  проекту  землеустрою  щодо відведення земельної 

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

ради  

В И Р І Ш И Л А : 

 
                1.Надати дозвіл гр..Муравйову Юрію Сергійовичу  на розробку проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

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

2,0000га за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають  у 

землях  запасу комунальної власності на території Аджамської сільської ради с. Аджамка 

Кропивницького району Кіровоградської області. 

 

             2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

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

затвердження на сесію сільської ради. 

 

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

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А. 
 

 



проект рішення 
оприлюднено на 

дошці оголошень 
від 12.12.2020року 

 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ДРУГА  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «22» грудня    2020 року                                                                              №81 

 

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. Суковача Миколи Федосійовича  « 

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..Суковача Миколи Федосійовича , згідно 

поданої заяви загальною площею – 0,1000га  з них: : для ведення особистого селянського 

господарства  - 0,1000га ,  в селі Аджамка  вул. Свободи,76  Кропивницького району 

Кіровоградської області . 

 

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

 

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

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів 

 

 

 

             
 

               Сільський голова                                                        Зайченко Т.А. 

 
 

 

 

 



проект рішення 
оприлюднено на 

дошці оголошень 
від 12.12.2020року 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ДРУГА  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «22» грудня    2020 року                                                                              №82 
 

«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. Дейнеки Уляни Трохимівни     «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.. Дейнеці Уляні Трохимівні   на розробку проекту землеустрою, 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею -0,2720га  у власність для 

ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 0,2720га за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі Аджамської 

сільської  ради за адресою: с. Аджамка вул. Кропивницького,43  Кропивницького 

району Кіровоградської області.. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

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

затвердження на сесію сільської ради. 

 

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

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А. 
 
 

 

 

 



проект рішення 
оприлюднено на 

дошці оголошень 
від 12.12.2020року 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ДРУГА  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «22» грудня    2020 року                                                                              №83 

 

 

«Про надання дозволу на розробку 

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, заяви гр. Маленка Сергія 

Миколайовича  «Про надання дозволу на розроблення  проекту  землеустрою  щодо 

відведення земельної ділянки у власність  для ведення особистого селянського 

господарства» , сесія сільської ради  

В И Р І Ш И Л А : 

 
                1.Надати дозвіл гр..Маленко Сергію Миколайовичу  на розробку проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

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

2,0000га за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають  у 

землях  запасу комунальної власності на території Аджамської сільської ради  с. Аджамка 

Кропивницького району Кіровоградської області. 

 

             2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

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

затвердження на сесію сільської ради. 

 

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

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А. 
 

 

 



проект рішення 
оприлюднено на 

дошці оголошень 
від 12.12.2020року 

 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ДРУГА  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «22» грудня    2020 року                                                                              №84 

 

 

«Про надання дозволу на розробку 

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, заяви гр. Симонець   Станіслава 

Володимировича  «Про надання дозволу на розроблення  проекту  землеустрою  щодо 

відведення земельної ділянки у власність  для ведення особистого селянського 

господарства» , сесія сільської ради  

В И Р І Ш И Л А : 

 
                1.Надати дозвіл гр..Симонець Станіславу Володимировичу  на розробку 

проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

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

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

перебувають  у землях  запасу комунальної власності на території Аджамської сільської 

ради  с. Павло-Миколаївка  Кропивницького району Кіровоградської області. 

 

             2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

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

затвердження на сесію сільської ради. 

 

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

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А. 
 

 



 

проект рішення 
оприлюднено на 

дошці оголошень 
від 12.12.2020року 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ДРУГА  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «22» грудня    2020 року                                                                              №85 

 

«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. Шевчука Андрія Володимировича     «Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  »  сесія Аджамської 

сільської ради 

в и р і ш и л а : 

 
      1.Надати дозвіл гр.. Шевчуку Андрію Володимировичу на розробку проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею -0,2691га  у 

власність для ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 0,2691га 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі 

Аджамської сільської  ради за адресою: с. Аджамка вул. Свободи,61  Кропивницького 

району Кіровоградської області.. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

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

затвердження на сесію сільської ради. 

 

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

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А. 

 

 

 

 



проект рішення 
оприлюднено на 

дошці оголошень 
від 12.12.2020року 

 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ДРУГА  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «22» грудня    2020 року                                                                              №86 

 

«Про передачу земельної 

ділянки у  власність» 

 

 

 

             Розглянувши заяву громадянина Городецького Олександра Івановича  та  

керуючись ст.56 Закону України «Про  землеустрій»,п.34   ст.26  розділу 11 Закону  

України «Про  місцеве самоврядування»,  ст.. 12, 81, 118, 121  Земельного Кодексу 

України, сільська рада  

 

в и р і ш и л а : 
   1..Передати у власність гр.. Городецькому Олександру Івановичу  земельну ділянку 

загальною площею: 0,2066га ,- з них: 0,2066га  для будівництва та обслуговування жилого 

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

0,2066 га .- землі під одно- та двоповерховою житловою забудовою, за рахунок земель 

житлової та громадської забудови, (кадастровий номер 3522580300:51:000:0038), за 

адресою: с. Аджамка  вул. Урожайна,21  Кропивницького району  Кіровоградської 

області . 

 2. Зобов’язати гр. Городецького Олександра Івановича   зареєструвати  земельну 

ділянку   за власний рахунок у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

 

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

з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 



проект рішення 
оприлюднено на 

дошці оголошень 
від 12.12.2020року 

 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ДРУГА  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «22» грудня    2020 року                                                                              №87 

Про надання дозволу на розроблення 

 

технічної  документації 

 

     На  підставі заяви гр. Курись Наталії Леонідівні   про дозвіл на розроблення технічної  

документації  щодо відведення земельної ділянки  у власність (шляхом безоплатної 

передачі)  під будівництво житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

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

в и р і ш и л а : 

              

     1.  Надати згоду гр.. Курись Наталії Леонідівні   на розроблення технічної  

документації  щодо відведення земельної  ділянки  у власність (шляхом безоплатної 

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

та двоповерховою, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

громадської забудови, що перебувають у запасі Аджамської сільської ради    за 

адресою:  с. Аджамка провул. Веселий,1  Кропивницького району Кіровоградської 

області. 

    2.Гр. Курись Наталії Леонідівні   замовити виготовлення та погодити у 

встановленому законом порядку технічну  документацію щодо відведення земельної 

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

ради. 

 

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

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів.   

 

 

Сільський голова                                                          Зайченко Т.А 



 

проект рішення 
оприлюднено на 

дошці оголошень 
від 12.12.2020року 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ДРУГА  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «22» грудня    2020 року                                                                              №88 
 

«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. Курись Наталії Леонідівни  «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.. Курись Наталії Леонідівні   на розробку проекту землеустрою, 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею -0,1800га  у власність для 

ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 0,1800га за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі Аджамської 

сільської  ради за адресою: с. Аджамка провул. Веселий,1 Кропивницького району 

Кіровоградської області.. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

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

затвердження на сесію сільської ради. 

 

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

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А. 
 
 

 

 



проект рішення 
оприлюднено на 

дошці оголошень 
від 12.12.2020року 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ДРУГА  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «22» грудня    2020 року                                                                              №89 

 

Про надання дозволу на розроблення 

 

технічної  документації 

 

     На  підставі заяви гр. Пиструй Івана Євгенійовича   про дозвіл на розроблення 

технічної  документації  щодо відведення земельної ділянки  у власність (шляхом 

безоплатної передачі)  під будівництво житлового будинку, господарських будівель і 

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

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

в и р і ш и л а : 

              

     1.  Надати згоду гр.. Пиструй Івану Євгенійовичу   на розроблення технічної  

документації  щодо відведення земельної  ділянки (відновлення меж)  у власність 

(шляхом безоплатної передачі) ,загальною площею 0,1300га, а саме: 

0,1300га(кадастровий номер 3522580300:51:000:1099)   під житловою забудовою одно 

та двоповерховою, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

громадської забудови, що перебувають у запасі Аджамської сільської ради    за 

адресою:  с. Аджамка вул. Ставкова,13  Кропивницького району Кіровоградської 

області. 

    2.Гр. Пиструй Івану Євгенійовичу   замовити виготовлення та погодити у 

встановленому законом порядку технічну  документацію щодо відведення земельної 

ділянки (відновлення меж) що посвідчує право власності та подати на розгляд сесії 

Аджамської сільської ради. 

 

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

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів.   

 

 

Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 



 

проект рішення 
оприлюднено на 

дошці оголошень 
від 12.12.2020року 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ДРУГА  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «22» грудня    2020 року                                                                              №90 
 

«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. Пиструй Івана Євгенійовича   «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.. Пиструй Івану Євгенійовичу   на розробку проекту землеустрою, 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею -0,3000га  у власність для 

ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 0,3000га за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі Аджамської 

сільської  ради за адресою: с. Аджамка провул. Червоноярський  Кропивницького 

району Кіровоградської області.. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

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

затвердження на сесію сільської ради. 

 

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

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А. 
 
 

 

 



проект рішення 
оприлюднено на 

дошці оголошень 
від 12.12.2020року 

 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ДРУГА  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «22» грудня    2020 року                                                                              №91 

 

«Про надання дозволу на розробку 

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, заяви гр. Бондаренка Олексія 

Вікторовича «Про надання дозволу на розроблення  проекту  землеустрою  щодо 

відведення земельної ділянки у власність  для ведення особистого селянського 

господарства» , сесія сільської ради  

В И Р І Ш И Л А : 

 
                1.Надати дозвіл гр..Бондаренко Олексію Вікторовичу  на розробку проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

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

рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають  у землях  запасу 

комунальної власності на території Аджамської сільської ради  с. Григорівка  

Кропивницького району Кіровоградської області. 

 

             2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

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

затвердження на сесію сільської ради. 

 

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

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А. 

 

 

 

 

 

 



проект рішення 
оприлюднено на 

дошці оголошень 
від 12.12.2020року 

 

 

 

 
 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ДРУГА  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «22» грудня    2020 року                                                                              №92 

 

Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність 

 

          На  підставі заяви гр..Кенейз Валерія Валерійовича   про дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (шляхом безоплатної 

передачі)  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 згоду гр..Кенейз Валерію Валерійовичу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (шляхом безоплатної 

передачі) ,загальною площею 0,1000га, а саме: 0,1000га   під житловою забудовою одно 

та двоповерховою, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови 

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

Свободи,76 Кропивницького  району Кіровоградської області. 

   2.Гр.Кенейз Валерію Валерійовичу  замовити виготовлення та погодити у 

встановленому законом порядку проект із землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок  що посвідчують право власності та подати на розгляд сесії Аджамської 

сільської ради. 

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

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 



проект рішення 
оприлюднено на 

дошці оголошень 
від 12.12.2020року 

 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ДРУГА  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «22» грудня    2020 року                                                                              №93 

 

Про відмову у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого  

селянського господарства 

          

       Розглянувши заяву гр. Кіракосян Карини Гургенівни  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  

                                                            в и р і ш и л а : 

1. Відмовити гр Кіракосян Карині Гургенівні  у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства площею 2,00га, у зв’язку з тим що бажане місце 

розташування земельної ділянки зазначене заявником в графічних матеріалах не 

відповідає призначенню та принципам землеустрою, визначеними статтями 2,6 

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

землекористувань. 

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

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та 

раціонального використання природних ресурсів. 
 

Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 



проект рішення 
оприлюднено на 

дошці оголошень 
від 12.12.2020року 

 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ДРУГА  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «22» грудня    2020 року                                                                              №94 

 

Про відмову у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого  

селянського господарства 

          

       Розглянувши заяву  гр. Бабаян Арусяк Гургенівни   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 

відповідно до ч.5 ст.22 Земельного Кодексу України враховуючи  думки депутатів 

сільської ради, сесія сільської  ради  

                                                            в и р і ш и л а : 

1. Відмовити гр. Бабаян Арусяк Гургенівні   у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

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

сільськогосподарського призначення не можуть передаватися у власність іноземцям, 

особам без громадянства іноземним юридичним особам та іноземним державам. 

Єдиною правовою підставою набуття у власність іноземцем чи особою без 

громадянства земельної ділянки сільськогосподарського призначення є прийняття 

спадщини. 

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

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та 

раціонального використання природних ресурсів. 
 

Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 



проект рішення 
оприлюднено на 

дошці оголошень 
від 12.12.2020року 

 

 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ДРУГА  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «22» грудня    2020 року                                                                              №95 

 

Про відмову у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого  

селянського господарства 

 
       Розглянувши заяву гр. Кіракосян Артака  Гургеновича 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 « Положення надання земельних ділянок  громадянам  для ведення 

особистого селянського господарства»  та висновку постійної комісії з питань сільського 

господарства, землевпорядкування, екології та раціонального використання природних 

ресурсів , думки депутатів сільської ради, сесія сільської  ради  

                                                            в и р і ш и л а : 

1. Відмовити гр Кіракосян Артаку Гургеновичу  у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства площею 2,00га, у зв’язку з « Положенням надання 

земельних ділянок  громадянам  для ведення особистого селянського господарства»   
 

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

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та 

раціонального використання природних ресурсів. 
 

Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 



проект рішення 
оприлюднено на 

дошці оголошень 
від 12.12.2020року 

 

 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ДРУГА  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «22» грудня    2020 року                                                                              №96 

 

Про відмову у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого  

селянського господарства 

 
       Розглянувши заяву гр. Проценко Поліни Костянтинівни 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 « Положення надання земельних ділянок  громадянам  для ведення 

особистого селянського господарства»  та висновку постійної комісії з питань сільського 

господарства, землевпорядкування, екології та раціонального використання природних 

ресурсів , думки депутатів сільської ради, сесія сільської  ради  

                                                            в и р і ш и л а : 

1. Відмовити гр. Проценко Поліні Костянтинівні   у наданні дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства площею 2,00га, у зв’язку з « Положенням 

надання земельних ділянок  громадянам  для ведення особистого селянського 

господарства»   
 

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

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та 

раціонального використання природних ресурсів. 
 

Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 

 

 

 

 

 



проект рішення 
оприлюднено на 

дошці оголошень 
від 12.12.2020року 

 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ДРУГА  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «22» грудня    2020 року                                                                              №97 

 

Про відмову у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого  

селянського господарства 

 
       Розглянувши заяву гр. Небесного Євгена Леонідовича 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 « Положення надання земельних ділянок  громадянам  для ведення 

особистого селянського господарства»  та висновку постійної комісії з питань сільського 

господарства, землевпорядкування, екології та раціонального використання природних 

ресурсів , думки депутатів сільської ради, сесія сільської  ради  

                                                            в и р і ш и л а : 

1. Відмовити гр. Небесному Євгену Леонідовичу   у наданні дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства площею 2,00га, у зв’язку з « Положенням 

надання земельних ділянок  громадянам  для ведення особистого селянського 

господарства»   
 

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

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та 

раціонального використання природних ресурсів. 
 

Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 



проект рішення 
оприлюднено на 

дошці оголошень 
від 12.12.2020року 

 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ДРУГА  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «22» грудня    2020 року                                                                              №98 

 

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. Пузанкова  Віктора  

Петровича   «Про затвердження проекту землеустрою  щодо відведення   земельної 

ділянки у власність  для ведення індивідуального садівництва» , сесія сільської ради  

В И Р І Ш И Л А : 
1. Затвердити гр. Пузанкову  Віктору  Петровичу  проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки   загальною площею –0,0637га   з них: 0,0637га  для 

індивідуального садівництва у тому числі по угіддях 0,0637га садів садівництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення , що перебувають в запасі 

Аджамської сільської ради за адресою: с.Червоний  Яр,  вул. Шевченка, 2-а   

Кропивницького району  Кіровоградської області.. 
 

2. Передати у власність гр.. Пузанкову  Віктору Петровичу   земельну ділянку 

загальною площею: 0,0637га,- з них: 0,0637га  для ведення індивідуального 

садівництва) у тому числі по угіддях 0,0637га - садів, за рахунок 

сільськогосподарського призначення , що перебувають в запасі Аджамської сільської 

ради ( кадастровий номер 3522587900:51:000:0449) за адресою: с. Червоний  Яр 

вул. Шевченка, 2-а,   Кропивницького району,  Кіровоградської області. 
 

 

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

з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 
 

 

Сільський    голова                                 Зайченко Т.А 

 

 



проект рішення 
оприлюднено на 

дошці оголошень 
                           від 12.12.2020року  

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ДРУГА  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «22» грудня    2020 року                                                                              №99 

 

Про затвердження технічної документації  

із  землеустрою щодо  встановлення  меж  

земельної  ділянки  в натурі ( на місцевості) 

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. Землянського   Миколи  

Івановича,  «Про затвердження технічної документації   із  землеустрою  щодо  

встановлення  меж  земельної ділянки у власність,  для ведення  особистого  селянського 

господарства» , сесія сільської ради  

В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити гр.. Землянському  Миколі  Івановичу   технічну документацію  із 

землеустрою щодо встановлення  меж  земельної  ділянки   у власність, земельна 

ділянка  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  за адресою: с. Червоний  Яр,   Кропивницького району 

Кіровоградської області 
 

2. Передати у власність гр.. Землянському  Миколі  Івановичу  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 3522587900:02:000:1510) за 

адресою: с. Червоний  Яр,  Кропивницького  району  Кіровоградської області. 

 

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

з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 
 

 

Сільський    голова                                             Зайченко Т.А. 

 

 



проект рішення 
оприлюднено на 

дошці оголошень 
від 12.12.2020року 

 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ДРУГА  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «22» грудня    2020 року                                                                              №100 
 

«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. Воробйової  Світлани   Петрівни    «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.. Воробйовій  Світлані  Петрівні   на розробку проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею -0,4591га  у 

власність для ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 0,4591га 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі 

Аджамської сільської  ради за адресою: с. Червоний  Яр, Кропивницького району 

Кіровоградської області. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

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

затвердження на сесію сільської ради. 

 

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

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський     голова                                Зайченко  Т.А. 
 

 

 

 



 
проект рішення 

оприлюднено на 
дошці оголошень 

від 12.12.2020року 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ДРУГА  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

Від  «22» грудня    2020 року                                                                              №101 

 

 

Про відмову у наданні дозволу 

на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність 

 

          Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 122 

Земельного Кодексу України, розглянувши заяву гр. Горшкова Геннадія Вікторовича 

щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність , сесія  сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

      1. Відмовити гр. Горшкову Геннадію Вікторовичу  у наданні дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 2,0000 га 

для ведення особистого селянського господарства на території Аджамської сільської ради 

за адресою:              с. Веселівка Кропивницького району  Кіровоградської області у 

зв‘язку з тим, що бажане місце розташування земельної ділянки зазначене заявником в 

графічних матеріалах відноситься до земель державної власності відповідно до облікових 

даних Державного земельного кадастру  та державного акту на право колективної 

власності на землю серія КР №000017 від 23.12.1995 року реєстраційний  №17 . 

Повноваження щодо передачі земельних ділянок з державної власності  у власність 

громадянам визначено ст. 122 Земельного Кодексу України. 

 

 

Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 

 

 

 



проект рішення 
оприлюднено на 

дошці оголошень 
від 12.12.2020року 

 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ДРУГА  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

   Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

Від  «22» грудня    2020 року                                                                              №102 

 

 

Про відмову у наданні дозволу 

на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність 

 

          Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 122 

Земельного Кодексу України, розглянувши заяву гр. Горшкової Альони Анатоліївни 

щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність , сесія  сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

        1. Відмовити гр. Горшковій Альоні Анатоліївні  у наданні дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 2,0000 га 

для ведення особистого селянського господарства на території Аджамської сільської ради 

за адресою:              с. Веселівка Кропивницького району  Кіровоградської області у 

зв‘язку з тим, що бажане місце розташування земельної ділянки зазначене заявником в 

графічних матеріалах відноситься до земель державної власності відповідно до облікових 

даних Державного земельного кадастру  та державного акту на право колективної 

власності на землю серія КР №000017 від 23.12.1995 року реєстраційний  №17 . 

Повноваження щодо передачі земельних ділянок з державної власності  у власність 

громадянам визначено ст. 122 Земельного Кодексу України. 

 

 

Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 

 

 

 



проект рішення 
оприлюднено на 

дошці оголошень 
від 12.12.2020року 

 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ДРУГА  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

Від  «22» грудня    2020 року                                                                              №103 

 

 

Про відмову у наданні дозволу 

на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність 

 

          Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 122 

Земельного Кодексу України, розглянувши заяву гр. Бірюк Ярослава Івановича щодо 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність , сесія  сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

        1. Відмовити гр. Бірюк Ярославу Івановичу  у наданні дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0, 2000 га 

для ведення особистого селянського господарства на території Аджамської сільської ради 

за адресою:              с. Веселівка Кропивницького району  Кіровоградської області у 

зв‘язку з тим, що бажане місце розташування земельної ділянки зазначене заявником в 

графічних матеріалах відноситься до земель державної власності відповідно до облікових 

даних Державного земельного кадастру  та державного акту на право колективної 

власності на землю серія КР №000017 від 23.12.1995 року реєстраційний  №17 . 

Повноваження щодо передачі земельних ділянок з державної власності  у власність 

громадянам визначено ст. 122 Земельного Кодексу України. 

 

 

Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 

 

 

 



проект рішення 
оприлюднено на 

дошці оголошень 
від 12.12.2020року 

 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ДРУГА  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

Від  «22» грудня    2020 року                                                                              №104 

 

 

Про відмову у наданні дозволу 

на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність 

 

          Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 122 

Земельного Кодексу України, розглянувши заяву гр. Лісовенка Юрія Григоровича щодо 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність , сесія  сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

      1. Відмовити гр. Лісовенку Юрію Григоровичу  у наданні дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,1200 га 

для ведення індивідуального садівництва  на території Аджамської сільської ради за 

адресою:  с. Веселівка Кропивницького району  Кіровоградської області у зв‘язку з тим, 

що бажане місце розташування земельної ділянки зазначене заявником в графічних 

матеріалах відноситься до земель державної власності відповідно до облікових даних 

Державного земельного кадастру  та державного акту на право колективної власності на 

землю серія КР №000017 від 23.12.1995 року реєстраційний  №17 . Повноваження щодо 

передачі земельних ділянок з державної власності  у власність громадянам визначено ст. 

122 Земельного Кодексу України. 

 

 

Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 

 

 

 



проект рішення 
оприлюднено на 

дошці оголошень 
від 12.12.2020року 

 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ДРУГА  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «22» грудня    2020 року                                                                              №105 

 

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. Задорожної Таміли 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 : 

4. Затвердити гр. Задорожній Тамілі Іванівні проект землеустрою щодо відведення у 

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

ведення індивідуального садівництва, у тому числі по угіддях –  0,1200 га  рілля, за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають  на території 

Аджамської сільської ради  за адресою: с. Веселівка   вул. Шкільна, 1 А  

Кропивницького району Кіровоградської області 
 

5. Передати у власність гр. Задорожній Тамілі Іванівні  земельну ділянку загальною 

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

тому числі по угіддях – 0,1200 га – рілля, за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення, (кадастровий номер 3522581500:51:000:0420) за адресою: с. Веселівка 

вул. Шкільна, 1 А  Кропивницького  району  Кіровоградської області.. 
 

 

6.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради 

з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 
 

 

Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 

 
 



проект рішення 
оприлюднено на 

дошці оголошень 
від 12.12.2020року 

 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ДРУГА  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «22» грудня    2020 року                                                                              №106 

 

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. Задорожного Михайла 

Павловича «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. Задорожному Михайлу Павловичу  проект землеустрою щодо 

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

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

га  рілля, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають  на 

території Аджамської сільської ради  за адресою: с. Веселівка   вул. Шкільна, 1  

Кропивницького району Кіровоградської області 
 

2. Передати у власність гр. Задорожному Михайлу Павловичу  земельну ділянку 

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

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

сільськогосподарського призначення, (кадастровий номер 3522581500:51:000:0007) за 

адресою: с. Веселівка вул. Шкільна, 1   Кропивницького  району  Кіровоградської 

області.. 
 

 

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

з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 
 

 

Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 



проект рішення 
оприлюднено на 

дошці оголошень 
від 12.12.2020року 

 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ДРУГА  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «22» грудня    2020 року                                                                              №107 

 

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. Власенко Іраїди Анатоліївни 

«Про затвердження проекту  землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у власність  

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

1. Затвердити гр. Власенко Іраїді Анатоліївні проект землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки  загальною площею –0,2402 га   з них:   0,2402 га - для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), у тому числі по угіддях –  0,2402 га   за рахунок земель 

житлової та громадської забудови, що перебувають  на території Аджамської сільської 

ради  за адресою: с. Веселівка   вул. Миру, 65  Кропивницького району 

Кіровоградської області 
 

2. Передати у власність гр. Власенко Іраїді Анатоліївні  земельну ділянку загальною 

площею: 0,2402 га ,- з них: 0,2402 га – для будівництва і обслуговування житлового 

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

угіддях – 0,2402 га  за рахунок земель житлової та громадської забудови, (кадастровий 

номер 3522581500:51:000:0045) за адресою: с. Веселівка вул. Миру, 65  

Кропивницького  району  Кіровоградської області.. 
 

 

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

з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 
 

 

Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 
 



проект рішення 
оприлюднено на 

дошці оголошень 
від 12.12.2020року 

 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ДРУГА  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «22» грудня    2020 року                                                                              №108 

 

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. Патлажана Максима 

Григоровича «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. Патлажану Максиму Григоровичу проект землеустрою щодо 

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

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

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

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

Кропивницького району Кіровоградської області 
 

2. Передати у власність гр. Патлажану Максиму Григоровичу  земельну ділянку 

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

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

сільськогосподарського призначення, (кадастровий номер 3522581500:02:000:0005) за 

адресою: с. Веселівка Кропивницького  району  Кіровоградської області.. 
 

 

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

з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 
 

 

Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 

 



проект рішення 
оприлюднено на 

дошці оголошень 
від 12.12.2020року 

 

 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ДРУГА  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «22» грудня    2020 року                                                                              №109 

 

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. Пхиденка Анатолія 

Леонідовича «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. Пхиденку Анатолію Леонідовичу проект землеустрою щодо 

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

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

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

перебувають у запасі Аджамської сільської ради  за адресою: с. Зелений Гай, вул. 

Дачна, 1Б Кропивницького району Кіровоградської області 
 

2. Передати у власність гр. Пхиденку Анатолію Леонідовичу  земельну ділянку 

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

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

сільськогосподарського призначення, (кадастровий номер 3522581500:52:000:0045) за 

адресою: с. Зелений Гай, вул. Дачна, 1 Б Кропивницького  району  

Кіровоградської області.. 
 

 

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

з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 
 

 

Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 



проект рішення 
оприлюднено на 

дошці оголошень 
від 12.12.2020року 

 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ДРУГА  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «22» грудня    2020 року                                                                              №110 

 

Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення  

земельних ділянок у власність 

 

          На  підставі заяви гр. Черноліса Михайла Володимировича     про дозвіл на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 

(шляхом безоплатної передачі)  під будівництво житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) та ведення індивідуального садівництва, 

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

місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради  

в и р і ш и л а : 

      1.  Надати згоду гр. Чернолісу Михайлу Володимировичу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок  у власність (шляхом 

безоплатної передачі) ,загальною площею 0,3700 га, а саме: 0,2500 га   під житловою 

забудовою одно та двоповерховою, для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської 

забудови та 0,1200 га - для ведення індивідуального садівництва, із земель 

сільськогосподарського призначення, що розташовані  на території  Аджамської 

сільської ради за адресою:  с. Веселівка  вул. Миру, 79  Кропивницького  району 

Кіровоградської області. 

   2.Гр.Чернолісу Михайлу Володимировичу  замовити виготовлення та погодити у 

встановленому законом порядку проект із землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок  що посвідчують право власності та подати на розгляд сесії Аджамської 

сільської ради. 

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

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 



проект рішення 
оприлюднено на 

дошці оголошень 
від 12.12.2020року 

 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ДРУГА  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «22» грудня    2020 року                                                                              №111 

Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення  

земельних ділянок у власність 

 

          На  підставі заяви гр. Буйлука Бориса Івановича     про дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність (шляхом 

безоплатної передачі)  під будівництво житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) та ведення індивідуального садівництва, керуючись 

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

самоврядування в Україні», сесія сільської ради  

в и р і ш и л а : 

      1.  Надати згоду гр. Буйлуку Борису Івановичу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок  у власність (шляхом безоплатної 

передачі) ,загальною площею 0,3700 га, а саме: 0,2500 га   під житловою забудовою 

одно та двоповерховою, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови 

та 0,1200 га - для ведення індивідуального садівництва, із земель 

сільськогосподарського призначення, що розташовані  на території  Аджамської 

сільської ради за адресою:  с. Веселівка  вул. Миру, 101 Г  Кропивницького  району 

Кіровоградської області. 

   2.Гр. Буйлуку Борису Івановичу  замовити виготовлення та погодити у 

встановленому законом порядку проект із землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок  що посвідчують право власності та подати на розгляд сесії Аджамської 

сільської ради. 

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

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 

 



проект рішення 
оприлюднено на 

дошці оголошень 
від 12.12.2020року 

 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ДРУГА  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «22» грудня    2020 року                                                                              №112 

Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення  

земельних ділянок у власність 

 

          На  підставі заяви гр. Буйлук Олександри Павлівни     про дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність (шляхом 

безоплатної передачі)  під будівництво житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) та ведення індивідуального садівництва, керуючись 

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

самоврядування в Україні», сесія сільської ради  

в и р і ш и л а : 

      1.  Надати згоду гр. Буйлук Олександрі Павлівні  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок  у власність (шляхом безоплатної 

передачі) ,загальною площею 0,3700 га, а саме: 0,2500 га   під житловою забудовою 

одно та двоповерховою, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови 

та 0,1200 га - для ведення індивідуального садівництва, із земель 

сільськогосподарського призначення, що розташовані  на території  Аджамської 

сільської ради за адресою:  с. Веселівка  вул. Миру, 101 Б  Кропивницького  району 

Кіровоградської області. 

   2.Гр . Буйлук Олександрі Павлівні  замовити виготовлення та погодити у 

встановленому законом порядку проект із землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок  що посвідчують право власності та подати на розгляд сесії Аджамської 

сільської ради. 

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

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 



проект рішення 
оприлюднено на 

дошці оголошень 
від 12.12.2020року 

 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ДРУГА  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «22» грудня    2020 року                                                                              №113 

 

«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. Меленчук Тетяни Миколаївни    «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. Меленчук Тетяні Миколаївні  на розробку проекту землеустрою, 

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

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

земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі Аджамської 

сільської  ради за адресою: с. Зелений Гай  вул. Дачна, 1 В Кропивницького району 

Кіровоградської області.. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

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

затвердження на сесію сільської ради. 

 

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

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А. 
 
 

 

 



 
проект рішення 

оприлюднено на 
дошці оголошень 

від 12.12.2020року 

 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ДРУГА  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «22» грудня    2020 року                                                                              №114 

 

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. Маценка Олександра 

Миколайовича «Про затвердження проекту  землеустрою  щодо відведення земельної 

ділянки у власність  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка)» , сесія сільської ради  

 
                                                                         В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити гр.. Маценку Олександру Миколайовичу проект землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки  загальною площею –0,2142га   з них:   

0,2142га - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) у тому числі по угіддях –  0,2142 га  

забудовані землі, під одно та двоповерховою житловою забудовою, за рахунок 

земель житлової та громадської забудови, що перебувають у запасі Аджамської 

сільської ради  за адресою: с. Медерове,   вул. Залізнична, 1,   Кропивницького 

району Кіровоградської області. 
2.Передати у власність гр.. Маценку Олександру Миколайовичу  земельну ділянку 

загальною площею: 0,2142га ,- з них: 0,2142га - для будівництва і обслуговування 

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

по угіддях – 0,2142га – забудовані землі, під одно та двоповерховою житловою забудовою 

, за рахунок земель земель житлової та громадської забудови , (кадастровий номер 

3522585400:52:000:0003) за адресою: с. Медерове,   вул. Залізнична, 1,   

Кропивницького району Кіровоградської області. 
 

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

питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 
 

                        Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 



проект рішення 
оприлюднено на 

дошці оголошень 
від 12.12.2020року 

 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ДРУГА  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «22» грудня    2020 року                                                                              №115 

 

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. Гамаюн Ганні Трифонівні 

«Про затвердження проекту  землеустрою  щодо відведення земельних ділянок у власність  

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) та для ведення особистого селянського господарства» , сесія 

сільської ради 

  
                                                                         В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити гр.. Гамаюн Ганні Трифонівні проект землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки  загальною площею –1,0840га   з них:   0,2500га - для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), 0,8340 – для ведення особистого селянського господарства у 

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

житловою забудовою, - 0,8340 га рілля за рахунок земель житлової та громадської 

забудови та земель сільськогосподарського призначення що перебувають у запасі 

Аджамської сільської ради  за адресою: с. Молодецьке,   вул. Молодіжна, 2,   

Кропивницького району Кіровоградської області. 
2. Передати у власність гр.. Гамаюн Ганні Трифонівні  земельну ділянку загальною 

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

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

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

забудовою , за рахунок земель земель житлової та громадської забудови , 

(кадастровий номер 3522585400:53:000:0002) за адресою: с. Молодецьке,   вул. 

Молодіжна, 2,   Кропивницького району Кіровоградської області. 
3. Передати у власність гр.. Гамаюн Ганні Трифонівні  земельну ділянку загальною 

площею: 0,8340га ,- з них: 0,8340га - для ведення особистого селянського 

господарства у тому числі по угіддях – 0,8340га – рілля, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, (кадастровий номер 3522585400:53:000:0001) за 

адресою: с. Молодецьке, вул. Молодіжна, 2,  Кропивницького  району  

Кіровоградської області.. 



4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради 

з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 
                        

                                  Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



проект рішення 
оприлюднено на 

дошці оголошень 
від 12.12.2020року 

 

 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ДРУГА  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «22» грудня    2020 року                                                                              №121 

 

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. Орисік Степана Петровича 

«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. Орисіку Степану Петровичу проект землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки  загальною площею –0,6659 га   з них:   0,6659га- для 

ведення особистого селянського господарства у тому числі по угіддях –  0,6659 га  

рілля, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у 

запасі Аджамської сільської ради  за адресою: с. Зелений Гай, вул. Ветеранів,1А 

Кропивницького району Кіровоградської області 
 

2. Передати у власність гр. Орисік Степану Петровичу  земельну ділянку загальною 

площею: 0,6659 га ,- з них: 0,6659 га - для ведення особистого селянського 

господарства у тому числі по угіддях – 0,6659 га – рілля, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, (кадастровий номер 3522581500:52:000:0090) за 

адресою: с. Зелений Гай, вул. Ветеранів,1А  Кропивницького  району  

Кіровоградської області.. 
 

 

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

з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 
 

 

Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 


