
 

 

 

 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

_________ СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 
 

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

 

Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність 

 

          На  підставі заяви гр..Силкіна Олександра  Григоровича   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..Силкіну  Олександру  Григоровичу  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. Червоний  Яр,  

вул. Молодіжна, 8,   Кропивницького  району Кіровоградської області. 

   2.Гр.Силкіну Олександру  Григоровичу  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  «----» _____    2021 року                                                                              №_______ 

 

Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність 

 

          На  підставі заяви гр.  Григорович  Івана Володимировича   про дозвіл на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

(шляхом безоплатної передачі)  під будівництво житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) та керуючись ст..118,121 Земельного Кодексу 

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

сільської ради  

в и р і ш и л а : 

      1.  Надати згоду гр.. Григоровичу  Івану  Володимировичу   на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (шляхом 

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

забудовою одно та двоповерховою, для будівництва та обслуговування житлового 

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

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

Яр ,вул. Першотравнева, 2-а,   Кропивницького  району Кіровоградської  області. 

   2.Гр.Григорович  Івану  Володимировичу   замовити виготовлення та погодити у 

встановленому законом порядку проект із землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок  що посвідчують право власності та подати на розгляд сесії Аджамської 

сільської ради. 

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

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

______ СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 
 

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

«Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» 

 

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

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

заяви гр. Григорович  Тетяни  Миколаївни    «Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  »  сесія Аджамської 

сільської ради 

в и р і ш и л а : 

 
      1.Надати дозвіл гр.. Григорович  Тетяни  Миколаївни   на розробку проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею – 0,9600га  у 

власність для ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 0,9600га 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі 

Аджамської сільської  ради за адресою: с. Червоний Яр,  вул. Першотравнева, 2-б  

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  «----» ______    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. Вєрушкіної  Марії  

Сергіївни «Про затвердження проекту  землеустрою  щодо відведення земельної ділянки 

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

1. Затвердити гр.. Вєрушкіній  Марії  Сергіївні  проект землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки  загальною площею –0,4500га   з них:   0,4500га - для 

ведення особистого селянського господарства у тому числі по угіддях –  0,4500 га  

рілля, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у 

запасі  Аджамської  сільської  ради  за адресою: с. Червоний  Яр,      

Кропивницького району    Кіровоградської області 
 

2. Передати у власність гр. Вєрушкіній  Марії  Сергіївні   земельну ділянку загальною 

площею: 0,4500га ,- з них: 0,4500га - для ведення особистого селянського 

господарства у тому числі по угіддях – 0,4500га – рілля, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, (кадастровий номер 3522587900:02:000:1505)   

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

 

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

з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 
                                 Сільський голова                               Зайченко Т.А 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

______  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 
 

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

 

Про затвердження проекту 

землеустрою та передачу  

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. Городецької  Віри 

Григорівни   «Про затвердження проекту  землеустрою  щодо відведення земельної 

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

ради  
В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити   гр.. Городецькій  Вірі   Григорівні   проект землеустрою    щодо 

відведення у власність земельної ділянки  загальною площею –0,5900га   з них:   

0,5900га - для ведення особистого селянського господарства у тому числі по угіддях –  

0,5900 га  рілля, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що 

перебувають у запасі Аджамської сільської ради  за адресою: с. Червоний  Яр, вул.. 

Першотравнева,1-а     Кропивницького району    Кіровоградської області 
 

2. Передати у власність гр. Городецькій  Вірі  Григорівні   земельну ділянку загальною 

площею: 0,5900га ,- з них: 0,5900га - для ведення особистого селянського 

господарства у тому числі по угіддях – 0,5900га – рілля, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, (кадастровий номер 3522587900:51:000:0444)   

за адресою: с. Червоний  Яр , вул.. Перотравнева, 1-а    Кропивницького  району  

Кіровоградської області.. 
 

 

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

з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 
 

 

Сільський голова                                                          Зайченко Т.А. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

______  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 
 

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

 

Про   укладання додаткової 

угоди   до  договору  оренди 

землі. 

 Розглянуви  заяву гр..  Макарова  Олександра  Дмитровича   щодо укладання 

додаткової  угоди  до договору  оренди  землі  від. 09.03.2011р  на  новий  строк – 10 

років,   керуючись  ст..30  Закону  України  «  Про  оренду  землі»,  ст..  26 Закону  України   

«Про місцеве  самоврядування  в  Україні»,  сільська  рада   

ВИРІШИЛА: 

1.У відповідності  до ст. 1 -5 ЗКУ « Про оренду  землі»  та п.8.1  Договору  оренди  землі  

укладеною  між  Кіровоградською  районною  державною адміністрацією  

Кіровоградської  області  та  громадянином  Макаровим  О.Д., від.26.05.2010року  № 01-32 

-20/1  загальною  площею -0,1882 га, в тому  числі -0,1882 га  під господарськими  

будівлями, які  знаходяться  на  території  села  Червоний  Яр, вул.. Фермерська,3 ,   

Кропивницького  району,  Кіровоградської  області.  Кадастровий  номер  - 

3522587900:02:000:9110.  Укласти  додаткову  угоду  до договору  оренди  землі  від. 

09.03.2011р  на  новий  строк – 10 років. 

1. Доручити  сільському  голові   Зайченко  Т.А. підписати  додаткову  угоду   до                                      

договору  оренди  земельної  ділянки  від. 09.03.2011р  з  Макаровим  О.Д. 

2. Забов’язати  гр..Макарова О.Д : 

2.1 У  місячний  строк   укласти і  зареєструвати   додаткову  угоду до договору  

оренди  землі  у  встановленому  законом  порядку. 

2.2 В п’яти денний  строк  після   держаної  реєстрації  додаткової  угоди  до 

договору  оренди   землі   надати  до  Аджамської  сільської  ради  та 

Кропивницької  ОДПІ  ГУ  ДФС   у  Кіровоградській  області  витяг  з 

Державного  реєстру  речових  прав  на  нерухоме  майно  про  реєстрацію   

іншого  речового  права. 

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                              Т.Зайченко. 



 

 

 

 

 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

______  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «----» ______    2021 року                                                                              №_______ 
«Про затвердження проекту землеустрою 

щодо зміни цільового призначення 

земельної ділянки гр. Пузанкову  Віктору  

Петровичу.»  

                   Керуючись ст..26,ст..33  «Про місцеве  самоврядування в Україні», та п 2.1 ст..20, ст. 

186-1  Земельного Кодексу  України.   Розглянувши та обговоривши заяву громадянина Пузанкова  

Віктора  Петровича  з проханням затвердити проект землеустрою щодо зміни цільового 

призначення ділянки, керуючись  законом «Про землеустрій», Наказу Державного комітету 

України із земельних ресурсів №548 від 23.07.2010 року «Про затвердження Класифікації видів 

цільового призначення земель» . 

В И Р І Ш И Л А : 

           1.Затвердити громадянину Пузанкову  Віктору  Петровичу  проект землеустрою щодо зміни 

цільового призначення земельної ділянки площею – 0,0637 га, з індивідуального  садівництва 

(01.05), на для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01), розташованої за адресою: село  Червоний  Яр, вул. Шевченка, 2-а 

Кропивницького  району,  Кіровоградської  області, кадастровий номер: 3522587900:51:000:0449. 

2.Змінити цільове призначення вищезгаданої земельної ділянки, з індивідуального  

садівництва, на для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка),  яка перебуває у власності громадянина Пузанкова  Віктора  

Петровича 

3.Громадянину Пузанкову Віктору  Петровичу  звернутися  до  Державного кадастрового  

реєстратора  у  територіальному (районному,міському) органі Держгокадастру  України із  заявою  

про  внесення  змін  до  відомостей  про  земельну  ділянку. 

4. Громадянину Пузанкову  Віктору  Петровичу  звернутися до державного реєстратора 

нерухомого майна для реєстрації прав на нерухоме майно в  державному  реєстрі  прав. 

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

питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального використання 

природних ресурсів. 

                                    Сільський  голова                                    Т.Зайченко. 

 

 


