
 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

------------ СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «25» лютого     2021 року                                                                              № ________ 

 

 Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

у розмірі земельної частки (паю) безоплатно у власність для 

 ведення фермерського господарства (КВЦПЗ 01.02),  

що перебувають в обробітку селянського (фермерського) 

господарства «Фортуна» гр. Ільченка В.В. 

 

 

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

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

України та на підставі заяви гр. Ільченка Юрія  Віталійовича, Ільченка Ігоря Віталійовича, 

Ільченка Вадима Віталійовича, Ільченко Катерини Володимирівни, Шевченко Надії 

Василівни, Шевченко Володимира Васильовича, Шевченко-Соловей Наталії 

Володимирівни, Шилова Андрія Віталійовича, сесія сільської ради 

                                            В И Р І Ш И Л А : 

1. Надати громадянам Ільченко Юрію Віталійовичу, Ільченко Ігорю Віталійовичу, 

Ільченко Вадиму Віталійовичу, Ільченко Катерині Володимирівні, Шевченко Надії 

Василівні, Шевченку Володимиру  Васильовичу, Шевченко-Соловей Наталії 

Володимирівні, Шишлову Андрію Віталійовичу дозвіл на  розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у  розмірі земельних часток (паїв) 

членам сільськогосподарського підприємства, розташованого на території 

Аджамської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області 

(середній розмір складає 6,14 умовних кадастрових гектарів) безоплатно у 

власність для ведення фермерського господарства (КВЦПЗ 01 .02), із земель 

комунальної власності, сільськогосподарського призначення – рілля, загальною 

площею 50,0000га на території Аджамської сільської ради Кропивницького району 

Кіровоградської області, що надана у користування гр. Ільченку Віталію 

Васильовичу – засновнику селянського (фермерського) господарства «Фортуна» 

(код ЄДРПОУ 31928902) на підставі державного акту на право постійного 

користування землею серія КР 100171 від 08 січня 2002 року, зареєстрованого в 

книзі записів державних актів на право постійного користування землею №231, 

кадастровий номер земельної ділянки 3522580300:04:000:2518. 

2.  Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

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

затвердження на сесію сільської ради. 

 



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

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та 

раціонального використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

____________  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  « 25 »  лютого   2021 року                                                                              №_______ 

 

Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність 

 

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

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

заяви гр. Тесленко Володимира 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.. Тесленко Володимиру Олександрвичу  на розробку проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею -0,8700га  у 

власність, а саме: 0,2500га   під житловою забудовою одно та двоповерховою, для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, та 

для ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 0,6200га за 

рахунок земель житлової та громадської забудови та земель сільськогосподарського 

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

Новоолександрівка, вул. Степова, 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. 
 

 

 

 



 

                                                                               
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  « 25 »  лютого   2021 року                                                                              №_______ 

 

Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність 

 

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

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

заяви гр. Драбажі Володимира 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.. Драбажі Володимиру Івановичу  на розробку проекту 

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

власність, а саме: 0,2500га   під житловою забудовою одно та двоповерховою, для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, та 

для ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 0,0200га за 

рахунок земель житлової та громадської забудови та земель сільськогосподарського 

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

Медерове, вул. Залізнична, 14, 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. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

___________  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  « 25 »  лютого   2021 року                                                                              №_______ 

 

Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність 

 

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

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

заяви гр. Лященко Лідії Миколаївні «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.. Лященко Лідії Миколаївні  на розробку проекту землеустрою, 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею - 0,2000га  у власність, а саме: 

0,2000га   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 у запасі Аджамської сільської  ради за 

адресою: с. Медерове, вул. Залізнична, 7, 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. 

 

 



 

 

 

 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

___________  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  « 25 »  лютого   2021 року                                                                              №_______ 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної  документації 

 

        На  підставі заяви гр. Олійник Станіслава Дмитровича  про дозвіл на виготовлення 

технічної  документації  щодо відведення земельної ділянки  у власність (шляхом 

безоплатної передачі)  для будівництва і обслуговування 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.. Олійник Станіславу Дмитровичу  на виготовлення технічної 

документації  щодо відведення земельної  ділянки  у власність (шляхом безоплатної 

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

та двоповерховою, для будівництва і 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. Линченка, 18,  Кропивницького району Кіровоградської області. 

    2.  Гр. Олійник Станіславу Дмитровичу 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. 

 



 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  « 25 »  лютого   2021 року                                                                              №_______ 

 

«Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» 

 

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

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

заяви гр. Олійника Станіслава 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.. Олійнику Станіславу Дмитровичу  на розробку проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею -0,2500га  у 

власність для ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 0,2500га 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі 

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

 
 

 

 

 



 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  « 25 »  лютого   2021 року                                                                              №_______ 

 

Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність 

 

          На  підставі заяви гр.. Павленко Олександра Валентиновича про дозвіл на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

(шляхом безоплатної передачі)  під будівництво та обслуговування 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.. Павленко Олександру Валентиновичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (шляхом безоплатної 

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

та двоповерховою, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови ,що перебувають в 

запасі Аджамської сільської ради за адресою:  с. Аджамка, вул. Сінна, 20,  

Кропивницького  району Кіровоградської області. 

      2.   Гр. Павленко Олександру Валентиновичу  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. 

 

 

 



 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  « 25 »  лютого   2021 року                                                                              №_______ 

 

«Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» 

 

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

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

заяви гр. Павленко Олександра Валентиновича     «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.. Павленко Олександру Валентиновичу  на розробку проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею -0,3600га  у 

власність для ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 0,3600га 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі 

Аджамської сільської  ради за адресою: с. Аджамка вул. Сінна,20  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. 
 
 

 
 

 

 



 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

______________ СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  « 25 »  лютого   2021 року                                                                              №_______ 

 

Про надання дозволу  на 

розроблення проекту землеустрою 

 

           На  підставі заяви гр.. Дейнека Сергія Івановича 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.. Дейнека Сергію Івановичу    на розроблення проекту 

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

загальною площею - 0,4600га, а саме - 0,4600га. ріллі   для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок земель житлової та громадської забудови та земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають в запасі Аджамської сільської ради 

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

області. 

      2. Гр.. Дейнека Сергію Івановичу  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. 

 

 

 



 

 

 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

_________  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  « 25 »  лютого   2021 року                                                                              №_______ 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою та передачу  

земельної ділянки у власність 

 

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

ст..12,118,121,186 Земельного Кодексу України та заяви  гр. Демешко Дениса 

Жоржевича «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.. Демешку Денису Жоржевичу проект землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки  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 –  0,2500 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. 

Аджамка,   вул. Садова, 20,   Кропивницького району Кіровоградської області. 
 

2. Передати у власність гр.. Демешку Денису Жоржевичу  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 3522580300:51:000:0699) за адресою: с. Аджамка,   вул. Садова, 

20,   Кропивницького району Кіровоградської області. 
 

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

з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 
 

 

                        Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 



 

 

 

 

 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

_____________  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  « 25 »  лютого   2021 року                                                                              №_______ 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою та передачу  

земельної ділянки у власність 

 

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

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

«Про затвердження проекту  землеустрою  щодо відведення земельних ділянок у власність  

для ведення особистого селянського господарства» , сесія сільської ради 

  
                                                                         В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити гр.. Світенко Олені Павлівні проект землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки  загальною площею – 0,8359га. з них: 0,8359 – для 

ведення особистого селянського господарства у тому числі по угіддях – 0,8359 га. 

рілля за рахунок земель сільськогосподарського призначення що перебувають у запасі 

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

Кропивницького району Кіровоградської області. 
 

2. Передати у власність гр. Світенко Олені Павлівні  земельну ділянку загальною 

площею: 0,8359га ,- з них: 0,8359га - для ведення особистого селянського 

господарства у тому числі по угіддях – 0,8359га – рілля, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, (кадастровий номер 3522585400:51:000:0008) за 

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

Кіровоградської області.. 
    

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

з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 
 

                        Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 



 

 

 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

___________ СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  « 25 »  лютого   2021 року                                                                              №_______ 

 

Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність 

 

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

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

заяви гр. Колясенко Андрія Миколайовича «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  »  сесія Аджамської 

сільської ради 

в и р і ш и л а : 

 
       1. Надати дозвіл гр.. Колясенко Андрію Миколайовичу  на розробку проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею -0,5500га  у 

власність, а саме: 0,5500га для ведення особистого селянського господарства, в тому 

числі: рілля – 0,5500га за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що 

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

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. 

 

 

 



 

 

 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

_________  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  « 25 »  лютого   2021 року                                                                              №_______ 

 

Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність 

 

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

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

заяви гр. Колясенко Катерини Василівни «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.. Колясенко Катерині Василівні  на розробку проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею -0,2500га  у 

власність, а саме: 0,2500га для ведення особистого селянського господарства, в тому 

числі: рілля – 0,2500га за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що 

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

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. 
 

 

 

 



 

 

 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

___________  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  « 25 »  лютого   2021 року                                                                              №_______ 

 

Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність 

 

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

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

заяви гр. Михайлюка Миколи 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.. Михайлюку Миколі Івановичу  на розробку проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею -0,2900га  у 

власність, а саме: 0,2900га для ведення особистого селянського господарства, в тому 

числі: рілля – 0,2900га за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що 

перебувають у запасі Аджамської сільської  ради за адресою: с. Аджамка, вул.1Травня 

53,  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. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  « 25 »  лютого   2021 року                                                                              №_______ 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної  документації 

 

        На  підставі заяви гр. Михайлюка Миколи Івановича  про дозвіл на виготовлення 

технічної  документації  щодо відведення земельної ділянки  у власність (шляхом 

безоплатної передачі)  для будівництва і обслуговування 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.. Михайлюку Миколі Івановичу  на виготовлення технічної 

документації  щодо відведення земельної  ділянки  у власність (шляхом безоплатної 

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

та двоповерховою, для будівництва і 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. 1 Травня 53,  Кропивницького району Кіровоградської області. 

    2.  Гр. Михайлюку Миколі Івановичу 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. 



 

 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  « 25 »  лютого   2021 року                                                                              №_______ 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою та передачу  

земельної ділянки у власність 
 

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

ст..12,118,121,186 Земельного Кодексу України та заяви гр. Кругляк Любові Андріївни 

«Про затвердження технічної документації  щодо встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки в натурі (на місцевості) 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.. Кругляк Любові Андріївні технічну документацію щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  загальною 

площею –0,1987га   з них: 0,1987га  для будівництва та обслуговування жилого 

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

угіддях 0,1987га - 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. Урожайна, 32  Кропивницького 

району  Кіровоградської області. 
 

2. Передати у власність гр. Кругляк Любові Андріївні   земельну ділянку загальною 

площею: 0,1987га,- з них: 0,1987га  для будівництва та обслуговування жилого 

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

угіддях 0,1987га .- землі під одно- та двоповерховою житловою забудовою, за рахунок 

земель житлової та громадської забудови, (кадастровий номер 

(3522580300:51:000:0688) за адресою: с. Аджамка,  вул. Урожайна, 32  

Кропивницького району  Кіровоградської області. 
 

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

з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 
 

Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 



 

 

 

 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  « 25 »  лютого   2021 року                                                                              №_______ 

Про затвердження технічної 

 документації із землеустрою  
 

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

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

Володимировича «Про затвердження технічної документації  щодо встановлення 

(відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості)  для будівництва і 

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

, сесія сільської ради  

В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити гр.. Зайченко Дмитру Володимировичу технічну документацію щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  загальною 

площею –0,2303га   з них: 0,2303га  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у тому числі по угіддях 0,2303га - 

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. Шевченка, 60  Кропивницького району  Кіровоградської області. 
 

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. 

 

 

 

 

 



 

 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  « 25 »  лютого   2021 року                                                                              №_______ 

Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва  

         Розглянувши заяву гр. Прудка Олесі Григорівни   про надання дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

до свідоцтва про право на спадщину за законом від 26.01.2021року, для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Аджамської сільської ради, керуючись 

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

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

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

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

землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) колишнього  КСП 

«Аджамське», сесія  сільської ради 

вирішила: 

1. Надати дозвіл гр. Прудка Олесі Григорівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою (відповідно до свідоцтва про право на спадщину за законом від 26січня 

2021року ) щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

за межами населеного пункту, за рахунок невитребуваної земельної частки паю  загальною 

площею 4,4060га (кадастровий номер 3522580300:02:000:2636)  для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Аджамської сільської ради.  

2.Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

встановленому порядку до чергової сесії сільської ради. 

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

комунального господарства, комунальної власності, будівництва, земельних відносин та 

охорони навколишнього середовища. 
 

Сільський голова                                                        Зайченко Т.А. 

 
 

 



 

 

 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  « 25 »  лютого   2021 року                                                                              №_______ 

Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва  

         Розглянувши заяву гр. Заїки Віктора Григоровича   про надання дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

до рішення Кіровоградського районного суду Кіровоградської області від 20.10.2020 року, 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Аджамської 

сільської ради, керуючись ст. 12, 22, 81, пунктів 16, 17 розділу Х «Перехідних положень» 

Земельного кодексу України, ст. 3,5, 11, 13 Закону України «Про порядок виділення в 

натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв), ст. 55 Закону 

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

України” та проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) 

колишнього  КСП «Аджамське», сесія  сільської ради 

вирішила: 

1. Надати дозвіл гр. Заїці Віктору Григоровичу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою (відповідно до рішення Кіровоградського районного суду Кіровоградської 

області від 20.10.2020 року,  ) щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) за межами населеного пункту, земельна частка  (пай)  загальною 

площею 5,6000га (кадастровий номер 3522580300:02:000:9055)  для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Аджамської сільської ради.  

2.Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

встановленому порядку до чергової сесії сільської ради. 

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

комунального господарства, комунальної власності, будівництва, земельних відносин та 

охорони навколишнього середовища. 
 

Сільський голова                                                        Зайченко Т.А. 

 
 



 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  « 25 »  лютого   2021 року                                                                              №_______ 

Про відмову у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого  

селянського господарства 

 
       Розглянувши заяву гр. Донченко Наталії Григорівни 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. Донченко Наталії Григорівні 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  « 25 »  лютого   2021 року                                                                              №_______ 

Про відмову у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого  

селянського господарства 

 
       Розглянувши заяву гр. Донченко Анастасії Миколаївни 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. Донченко Анастасії  Миколаївні 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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «25» лютого  2021 року                                                                              №  

 

Про надання дозволу на розроблення 

технічної  документації 

 

     На  підставі заяви гр. Пушкаренка Володимира Миколайовича 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. Пушкаренку Володимиру Миколайовичу     на розроблення 

технічної  документації  щодо відведення земельної  ділянки  у власність (шляхом 

безоплатної передачі) ,загальною площею 0,2100га, а саме: 0,2100га   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. Вишнева,84а  Кропивницького району 

Кіровоградської області. 

    2.Гр. Пушкаренку Володимиру Миколайовичу 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. 

 

 



 

 

 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «25» лютого   2021 року                                                                              №  
 

«Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» 

 

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

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

заяви гр. Симонець Владислава Михайловича    «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.Симонець Владиславу Михайловичу на розробку проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею -1,2815га  у 

власність для ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 1,2815га 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у землях запасу 

комунальної власності Аджамської сільської  ради  Кропивницького району 

Кіровоградської області.. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

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

затвердження на сесію сільської ради. 

 

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

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А. 
 
 

 
 



 

                                                                                        

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «25» лютого  2021 року                                                                              № 

 

Про відмову у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого  

селянського господарства 

 
       Розглянувши заяву гр. Мироненко Олени Сергіївни 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. Мироненко Олені Сергіївні  у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства площею 1,2815га, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «25» лютого  2021 року                                                                              №  
 

«Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» 

 

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

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

заяви гр. Гуль Віктора Григоровича    «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.Гуль Віктору Григоровичу на розробку проекту землеустрою, 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею -0,25000га  у власність для 

ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 0,2500га за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі Аджамської 

сільської  ради за адресою: с. Аджамка  вул. Спортивна  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. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

                                 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «25» лютого  2021 року                                                                              № 
 

 

Про вилучення земельної ділянки 

згідно поданої заяви  

 

 

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

ст..142 п.1 Земельного Кодексу України, заяви гр. Назаренко Оксани Михайлівни « 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..Назаренко Оксани Михайлівни , згідно поданої 

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

господарства  - 0,2500га ,  в селі Аджамка  вул. Спортивна,5 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «25» лютого  2021 року                                                                              № 

 

Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність 

 

          На  підставі заяви гр. Долинко Ірини Іванівни  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..Долинко Ірині Іванівні  на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність (шляхом безоплатної передачі) 

,загальною площею 0,2200га, а саме: 0,2200га   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,178  

Кропивницького  району Кіровоградської області. 

   2.Гр.Долинко Ірині Іванівні 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. 

 

 

 

 



 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «25» лютого  2021 року                                                                              № 
 

«Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» 

 

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

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

заяви гр. Круглик 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.. Круглик Світлані Петрівні  на розробку проекту землеустрою, 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею -0,3600га  у власність для 

ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 0,3600га 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. 
 
 

 

 

 

 



 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

                                      СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «25» лютого  2021 року                                                                              № 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою та передачу  

земельної ділянки у власність 

 

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

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

Миколаївни «Про затвердження проекту  землеустрою  щодо відведення земельної 

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

ради  
В И Р І Ш И Л А : 

4. Затвердити гр.. Бондаренко Катерині Миколаївні  проект землеустрою щодо 

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

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

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

власності , що перебувають у запасі, розташованої на території Аджамської сільської 

ради  Кропивницького  району  Кіровоградської області . 

 

5. Передати у власність гр..Бондаренко Катерині Миколаївні    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 комунальної власності, (кадастровий номер 

3522580300:02:000:2497) розташованої на території Аджамської сільської ради  

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. 



 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «25» лютого  2021 року                                                                              № 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою та передачу  

земельної ділянки у власність 

 

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

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

Олександровича «Про затвердження проекту  землеустрою  щодо відведення земельної 

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

ради  
В И Р І Ш И Л А : 

1.Затвердити гр.. Морозову Сергію Олександровичу  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 комунальної власності , що 

перебувають у запасі, розташованої на території Аджамської сільської ради  

Кропивницького  району  Кіровоградської області . 

 

2.Передати у власність гр.Морозову Сергію Олександровичу   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 комунальної власності, (кадастровий номер 

3522580300:03:000:1018) 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. 

 

 

 

 

 



 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «25» лютого  2021 року                                                                              № 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою та передачу  

земельної ділянки у власність 

 

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

ст..12,118,121,186 Земельного Кодексу України та заяви  гр. Даниша Федора 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.. Данишу Федору Павловичу проект землеустрою щодо відведення 

у власність земельної ділянки  загальною площею –0,4472га   з них:   0,4472га - для 

ведення особистого селянського господарства у тому числі по угіддях –  0,4472 га-  

рілля, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у 

запасі Аджамської сільської ради  за адресою: с. Аджамка вул.Кропивницького,56 

Кропивницького району Кіровоградської області 
 

2. Передати у власність гр.. Данишу Федору Павловичу  земельну ділянку 

загальною площею: 0,4472га ,- з них: 0,4472га - для ведення особистого 

селянського господарства у тому числі по угіддях – 0,4472га – рілля, за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення, (кадастровий номер 

3522580300:51:000:0799) за адресою: с. Аджамка  вул. Кропивницького,56 

Кропивницького  району  Кіровоградської області.. 
 

 

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

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та 

раціонального використання природних ресурсів. 
 

 

Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 

 

 



 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «25» лютого  2021 року                                                                              № 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою та передачу  

земельної ділянки у власність 
 

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

ст..12,118,121,186 Земельного Кодексу України та заяви гр. Наводничої Вероніки 

Миколаївни «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.. Наводничій Вероніці Миколаївні 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.Свободи,44  Кропивницького району  Кіровоградської області.. 
2. Передати у власність гр. Наводничій Вероніці Миколаївні    земельну ділянку 

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

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

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

рахунок земель житлової та громадської забудови, (кадастровий номер 

(3522580300:51:000:1101) за адресою: с. Аджамка  вул. Свободи,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. 

 

 

 



 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «25» лютого  2021 року                                                                              № 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою та передачу  

земельної ділянки у власність 

 

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

ст..12,118,121,186 Земельного Кодексу України та заяви  гр. Ткач Наталії 

Володимирівни «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.. Ткач Наталії Володимирівні проект землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки  загальною площею –0,8000га   з них:   

0,8000га - для ведення особистого селянського господарства у тому числі по угіддях –  

0,8000га - рілля, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що 

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

Кропивницького Кропивницького району Кіровоградської області 
 

2.Передати у власність гр.. Ткач Наталії Володимирівні  земельну ділянку загальною 

площею: 0,8000га ,- з них: 0,8000га - для ведення особистого селянського господарства 

у тому числі по угіддях – 0,8000га – рілля, за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення, (кадастровий номер 3522580300:51:000:0689) за адресою: с. Аджамка  

вул. Кропивницького Кропивницького  району  Кіровоградської області.. 
 

 

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

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 
 

 

Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 

 

 

 

 

 



 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «25» лютого  2021 року                                                                              № 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою та передачу  

земельної ділянки у власність 

 

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

ст..12,118,121,186 Земельного Кодексу України та заяви  гр. Куроп’ятника Сергія 

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.. Куроп’ятнику Сергію Миколайовичу проект землеустрою щодо 

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

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

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

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

вул.Свободи,95 Кропивницького району Кіровоградської області 
 

2.Передати у власність гр.. Куроп’ятнику Сергію Миколайовичу  земельну ділянку 

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

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

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

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

області 
 

 

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

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 
 

 

Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 

 

 

 



 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «25» лютого  2021 року                                                                              № 

 

Про надання дозволу на розроблення 

технічної  документації 

 

     На  підставі заяви гр. Михайлюка Владислава Миколайовича  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.. Михайлюку Владиславу Миколайовичу    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. Фестивальна,3  Кропивницького району 

Кіровоградської області. 

    2.Гр. Михайлюку Владиславу Миколайовичу 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. 

 



 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «25» лютого   2021 року                                                                              № 
 

«Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» 

 

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

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

заяви гр. Михайлюка Владислава Миколайовича   «Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  »  сесія Аджамської 

сільської ради 

в и р і ш и л а : 

 
      1.Надати дозвіл гр..Михайлюку Владиславу Миколайовичу на розробку проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею -0,2400га  у 

власність для ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 0,2400га 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі 

Аджамської сільської  ради за адресою: с. Аджамка вул. Фестивальна,3 

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. 

 

 

 

 

 

 



 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «25» лютого  2021 року                                                                              № 

 

Про надання дозволу на розроблення 

технічної  документації 

 

     На  підставі заяви гр. Воль Світлани Олександрівни 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. Воль Світлані Олександрівні   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,59  Кропивницького району Кіровоградської 

області. 

    2.Гр.Воль Світлані Олександрівні 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. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «25» лютого   2021 року                                                                              № 
 

«Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» 

 

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

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

заяви гр. Воль Світлани Олександрівни   «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  »  сесія Аджамської 

сільської ради 

в и р і ш и л а : 

 
      1.Надати дозвіл гр..Воль Світлані Олександрівні на розробку проекту землеустрою, 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею -0,2000га  у власність для 

ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 0,2000га за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі Аджамської 

сільської  ради за адресою: с. Аджамка вул. Свободи,59 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. 

 

 

 



 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «25» лютого  2021 року                                                                              № 

 

Про надання дозволу на розроблення 

технічної  документації 

 

     На  підставі заяви гр. Кравченка Миколи Леонтійовича 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.Кравченку Миколі Леонтійовичу   на розроблення технічної  

документації  щодо відведення земельної  ділянки  у власність (шляхом безоплатної 

передачі) ,загальною площею 0,1500га, а саме: 0,1500га   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.Покровська,68  Кропивницького району Кіровоградської 

області. 

    2.Гр.Кравченку Миколі Леонтійовичу 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. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «25» лютого   2021 року                                                                              № 
 

«Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» 

 

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

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

заяви гр.Кравченка Миколи Леонтійовича  «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..Кравченку Миколі Леонтійовичу на розробку проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею -0,0900га  у 

власність для ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 0,0900га 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі 

Аджамської сільської  ради за адресою: с. Аджамка вул. Центральна,7 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. 

 

 

 



 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «25»  лютого 2021року                                                                              № 

 

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. Кашатін Любов Миколаївни 

«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 : 

4. Затвердити гр..Кашатін Любов Миколаївні 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 провул. Козацький,28 Кропивницького району  Кіровоградської 

області.. 
5. Передати у власність гр..Кашатін Любов Миколаївні   земельну ділянку загальною 

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

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

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

земель житлової та громадської забудови, (кадастровий номер 

(3522580300:51:000:0673) за адресою: с. Аджамка  провул.Козацький,28  

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. 

 
 

 

 



 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «25»  лютого 2021року                                                                              № 

 

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. Степаненко Олени 

Миколаївни«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.Степаненко Олені Миколаївні 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.Покровська,16 Кропивницького району  Кіровоградської області.. 
2. Передати у власність гр..Степаненко Олені Миколаївні   земельну ділянку 

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

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

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

рахунок земель житлової та громадської забудови, (кадастровий номер 

(3522580300:51:000:1098) за адресою: с. Аджамка  вул.Покровська,16  

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

з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 
 

Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 
 

 

 

 

 



 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «25» лютого  2021 року                                                                              № 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою та передачу  

земельної ділянки у власність 

 

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

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

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.. Бондаренку Сергію Вікторовичу  проект землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки  загальною площею –0,5751га   з них:   

0,5751га - для ведення особистого селянського господарства у тому числі по угіддях –  

0,5751га - рілля, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що 

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

Кропивницького Кропивницького району Кіровоградської області 
 

2.Передати у власність гр.. Бондаренку Сергію Вікторовичу земельну ділянку 

загальною площею: 0,5751га ,- з них: 0,5751га - для ведення особистого селянського 

господарства у тому числі по угіддях – 0,5751га – рілля, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, (кадастровий номер 3522580300:51:000:1103) за 

адресою: с. Аджамка  вул. Кропивницького Кропивницького  району  

Кіровоградської області.. 
 

 

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

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 
 

 

Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 

 

 

 

 



 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «25» лютого  2021 року                                                                              № 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою та передачу  

земельної ділянки у власність 

 

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

ст..12,118,121,186 Земельного Кодексу України та заяви  гр. Бондаренко Наталії 

Олександрівни  «Про затвердження проекту  землеустрою  щодо відведення земельної 

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

ради  
В И Р І Ш И Л А : 

1.   Затвердити гр.. Бондаренко Наталії Олександрівні проект землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки  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, що 

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

вул.Сонячна Кропивницького району Кіровоградської області 
 

2.Передати у власність гр.. Бондаренко Наталії Олександрівні 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 3522580300:51:000:0693) за 

адресою: с. Аджамка  вул. Сонячна Кропивницького  району  Кіровоградської 

області.. 
 

 

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

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 
 

 

Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 

 

 

 



 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «25» лютого  2021 року                                                                              № 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою та передачу  

земельної ділянки у власність 

 

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

ст..12,118,121,186 Земельного Кодексу України та заяви  гр. Старосадчого  Руслана 

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.. Саросадчому Руслану Вікторовичу проект землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки  загальною площею –1,7000га    з них:   1,7000га 

- для ведення особистого селянського господарства у тому числі по угіддях –  1,7000 га - 

рілля, 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. Старосадчому Руслану Вікторовичу   земельну ділянку 

загальною площею: 1,7000га ,- з них: 1,7000га- для ведення особистого селянського 

господарства у тому числі по угіддях – 1,7000га – рілля, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, (кадастровий номер 

3522580300:03:000:5135) 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. 

 

 

 

 

 



 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «25»  лютого 2021року                                                                              № 

 

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. Портей Оксани 

Анатоліївни«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.Портей Оксані Анатоліївні технічну документацію щодо 

встановлення меж земельної ділянки  загальною площею –0,2400га   з них: 0,2400га  

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) у тому числі по угіддях 0,2400га - 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.1Травня,70 Кропивницького району  Кіровоградської області..  
2. Передати у власність гр.Портей Оксані Анатоліївні   земельну ділянку загальною 

площею: 0,2400га,- з них: 0,2400га  для будівництва та обслуговування жилого 

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

угіддях 0,2400га .- землі під одно- та двоповерховою житловою забудовою, за рахунок 

земель житлової та громадської забудови, (кадастровий номер 

3522580300:51:000:0109) за адресою: с. Аджамка  вул.1Травня,70 Кропивницького 

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

з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 
 

Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 

 

 



Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «25»  лютого 2021 року                                                                              № 
 

 

Про вилучення земельної ділянки 

згідно поданої заяви  

 

 

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

ст..142 п.1 Земельного Кодексу України, заяви гр.  « 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.Гущі Віктора Миколайовича , згідно поданої 

заяви загальною площею – 1,0000га  з них: : для ведення особистого селянського 

господарства  - 1,0000га ,  в селі Аджамка  вул. П’ятирічки  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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «25» лютого   2021 року                                                                              № 
 

«Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» 

 

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

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

заяви гр. Мирненка Ігоря Анатолійовича   «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.. Мирненку Ігорю Анатолійовичу  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. П’ятирічки  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. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «25» лютого   2021 року                                                                              № 
 

«Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» 

 

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

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

заяви гр. Колясенко Рімми 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.. Колясенко Ріммі Миколаївні на розробку проекту землеустрою, 

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

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

земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі Аджамської 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «25» лютого  2021 року                                                                              № 

 

Про надання дозволу на розроблення 

технічної  документації 

 

     На  підставі заяви гр.  Донченка Віктора Миколайовича   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.Донченку Віктору Миколайовичу   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,55а Кропивницького району Кіровоградської 

області. 

    2.Гр. Донченку Віктору Миколайовичу   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. 

 

 

 



 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «25» лютого   2021 року                                                                              № 
 

«Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» 

 

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

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

заяви гр. Донченка Віктора Миколайовича   «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  »  сесія Аджамської 

сільської ради 

в и р і ш и л а : 

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

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею -0,2500га  у 

власність для ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 0,2500га 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі 

Аджамської сільської  ради за адресою: с. Аджамка вул.Свободи,55а 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «25» лютого   2021 року                                                                              № 
 

«Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» 

 

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

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

заяви гр. Донченко Наталії Павлівни  «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  »  сесія Аджамської 

сільської ради 

в и р і ш и л а : 

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

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

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

земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі Аджамської 

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

Кіровоградської області.. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

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

затвердження на сесію сільської ради. 

 

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

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «25» лютого   2021 року                                                                              № 
 

«Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» 

 

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

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

заяви гр. Донченка Дмитра Юрійовича  «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.. Донченку Дмитру Юрійовичу на розробку проекту землеустрою, 

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

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

земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі Аджамської 

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

Кіровоградської області.. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

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

затвердження на сесію сільської ради. 

 

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

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «25» лютого 2021 року                                                                              № 
 

 

Про вилучення земельної ділянки 

згідно поданої заяви  

 

 

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

ст..142 п.1 Земельного Кодексу України, заяви гр. Гамарцева Андрія Анатолійовича 

 « 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.. . Гамарцева Андрія Анатолійовича , згідно 

поданої заяви загальною площею – 0,5500га  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  - 0,3000га ,  в селі Аджамка  вул. Садова  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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «25» лютого   2021 року                                                                              № 
 

«Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» 

 

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

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

заяви гр. Гамарцева Олександра Андрійовича  «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.. Гамарцеву Олександру Андрійовичу  на розробку проекту 

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

власність для ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 0,3000га 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі 

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

району Кіровоградської області.. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

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

затвердження на сесію сільської ради. 

 

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

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «25» лютого 2021 року                                                                              № 

 

Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність 

 

          На  підставі заяви гр.. Гамарцева Олександра Андрійовича 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..Гамарцеву Олександру Андрійовичу 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. 

Садова  Кропивницького  району Кіровоградської області. 

   2.Гр.  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. 

 

 

 



 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «25» лютого 2021 року                                                                              № 
 

Про надання дозволу  на 

розроблення проекту землеустрою 

 

           На  підставі заяви гр..Ступницького Сергія Володимировича 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.Ступницькому Сергію Володимировичу  на розроблення 

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

,  загальною площею - 0,3000га, а саме - 0,3000га ріллі   для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок сільськогосподарських земель, що перебувають в 

запасі Аджамської сільської ради за адресою:  с. Аджамка  вул. Набережна,33 

Кропивницького району Кіровоградської області. 

 

      2.Гр.. Ступницькому Сергію Володимировичу   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. 

 

 



 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «25» лютого 2021 року                                                                              № 
 

«Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» 

 

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

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

заяви гр. Проценко Поліни Костянтинівни    «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 Поліні Костянтинівні  на розробку проекту 

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

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

земель сільськогосподарського призначення комунальної власності(кадастровий 

№3522580300:02:000:2898), що перебувають у  запасі Аджамської сільської  ради  

Кропивницького району Кіровоградської області. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

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

затвердження на сесію сільської ради. 

 

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

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  

СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «25» лютого 2021 року                                                                              № 

 

Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва  

 

Розглянувши заяву гр. Олійника Миколи Миколайовича про надання дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо відведення та встановлення 

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

взамін сертифікату на право на земельну частку (пай) серії КР № 0108171, для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва на території Аджамської сільської ради, 

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

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

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

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

проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) колишнього 

колгоспу ім. Карла Маркса, сесія  сільської ради 

                                                       

                                                  В и р і ш и л а: 

 

1. Надати дозвіл гр.Олійнику Миколі Миколайовичу(1/3частина) (рішення 

Кіровоградського районного суду Кіровоградської області  про визначення права на 

земельну частку(пай) від 30.10.2020року), на виготовлення технічної документації із 

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

місцевості) за межами населеного пункту за рахунок невитребуваної земельної ділянки  

колишнього колгоспу ім. Карла Маркса , земельна частка пай № 177 загальною площею -  

1,9000га  (кадастровий номер 3522580300:04:000:0600)  , взамін сертифікату на право на 

земельну частку (пай) КР № 0108171, для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території Аджамської сільської ради.  

2. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

затвердження у встановленому порядку до чергової сесії сільської ради. 

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

комунального господарства, комунальної власності, будівництва, земельних відносин та 

охорони навколишнього середовища. 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А. 



 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  

СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «25» лютого 2021 року                                                                              № 

Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва  

 

Розглянувши заяву гр. Ступницької Наталії Дмитрівни (1/2частка) та Небесної 

Світлани Володимирівни(1/2частка) про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо відведення та встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за межами населеного пункту, взамін сертифікату на право 

на земельну частку (пай) серії КР № 0142216, для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території Аджамської сільської ради, керуючись ст. 12, 22, 81, пунктів 16, 17 

розділу Х «Перехідних положень» Земельного кодексу України, ст. 3,5, 11, 13 Закону 

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

земельних часток (паїв), ст. 55 Закону України ,,Про землеустрій”, ст. 33,43 Закону України 

,,Про місцеве самоврядування України” та проекту землеустрою щодо організації території 

земельних часток (паїв) колишнього КСП «Аджамський» , сесія  сільської ради 

                                                       

                                                  В и р і ш и л а: 

 

1. Надати дозвіл гр.Ступницькій Наталії Дмитрівни (1/2частина) (рішення 

Кіровоградського районного суду Кіровоградської області  про визначення права на 

земельну частку(пай) від 19.11.2020року) та Небесній Світлані Володимирівні 

(1/2частина) (рішення Кіровоградського районного суду Кіровоградської області  про 

визначення права на земельну частку(пай) від 19.11.2020року), на виготовлення технічної 

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

натурі (на місцевості) за межами населеного пункту  територія земельних часток (паїв) за 

рахунок невитребуваної земельної ділянки колишнього КСП «Аджамський»  земельна 

частка пай № 262 загальною площею -  4,6282га  (кадастровий номер 

3522580300:02:000:2634)  , взамін сертифікату на право на земельну частку (пай) КР № 

0142216, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Аджамської сільської ради.  

2. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

встановленому порядку до чергової сесії сільської ради. 

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

комунального господарства, комунальної власності, будівництва, земельних відносин та 

охорони навколишнього середовища. 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А. 
 



 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «25» лютого   2021 року                                                                              №  
 

«Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» 

 

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

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

заяви гр. Столбова Миколи Віталійовича    «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. Столбову Миколі Віталійовичу на розробку проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею -1,50000га 

(3522580300:02:000:5034)   у власність для ведення особистого селянського господарства, 

в тому числі: рілля – 1,2815га за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що 

перебувають у землях запасу комунальної власності Аджамської сільської  ради  

Кропивницького району Кіровоградської області.. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

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

затвердження на сесію сільської ради. 

 

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

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А. 
 
 

 
 

 

 

 



 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «25» лютого   2021 року                                                                              №  

 

 Про затвердження детального плану 

частини території села Аджамка 

Кропивницького району 

Кіровоградської області 
 

 Відповідно до ст.31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 

8,10,19, «Про регулювання містобудівної діяльності» постанови Кабінету Міністрів 

України від 25.05.2011 №555 «Про затвердження Порядку проведення громадських 

інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», 

наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства від 16.11.2011№290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної 

документації, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2011 року № 

1468/20206, та враховуючи проведене оприлюднення проекту  містобудівної документації 

від 18 січня 2021 року по 18 лютого 2021року, та рішення засідання архітектурно-

містобудівної ради при відділі інфраструктури, містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства, економічного та агропромислового розвитку Кропивницької 

районної державної адміністрації від 11 лютого 2021року №1, сесія сільської ради  

в и р і ш и л а: 

1. Затвердити детальний план частини території села Аджамка Кропивницького 

району Кіровоградської області біля перехрестя вул. Миру для можливості  

реконструкції та добудови будівлі благодійної організації «Благодійний фонд 

«Притулок «Затишна оселя». 

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. 
 

 


