
П’ЯТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬСКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                              Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про розгляд клопотання «Про 
надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських 
будівель і споруд для надання у 
власність гр. Аврамчуку М.П.» 

 

 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Аврамчука М.П. «Про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд для надання у власність» та керуючись ст. ст. 
22,81,118,119,121, Земельного кодексу України, ст. 25,50 Закону України «Про 
землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
Дмитрівська сільська рада  

 

вирішила: 

 

1. Відмовити гр. Аврамчуку Максиму Петровичу у наданні дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
приватну власність орієнтовною площею 0,12 га. для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, за 
рахунок земель житлової і громадської забудови в с. Дмитрівка, вул. Гагаріна 

на території Дмитрівської сільської ради Знам’янського району Кіровоградська 
області на підставі частини 7 ст. 118 Земельного кодексу України у зв’язку з 
невідповідністю місця розташування бажаної земельної ділянки генеральному 

плану села Дмитрівка. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова    Н. СТИРКУЛЬ 

 



П’ЯТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                              Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства для надання 

у власність гр. Аносову О.М. 
 

 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Аносова О.М. «Про надання дозволу 
на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства для надання у власність» та 
керуючись ст. ст. 22, 81, 118, 119, 121, Земельного кодексу України, ст. ст. 25, 
50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» Дмитрівська сільська рада  

 

вирішила: 
 

1. Надати гр. Аносову Олександру Миколайовичу дозвіл на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства (Код КВЦПЗ 01.03.) орієнтовною 
площею – 2.0000 га, з них – 1,3000 га. пасовище, та 0,7000 га. пасовище, на 
території Дмитрівської сільської ради, Знам’янського району, Кіровоградської 
області, за межами населеного пункту. 

2. Зобов’язати гр. Аносова Олександра Миколайовича замовити проект 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки вказаної в п.1 
цього рішення в землевпорядній організації, що має відповідну ліцензію, та 
подати його на затвердження чергової сесії. 

3. Обмір земельної ділянки землевпорядними підприємствами проводити в 
присутності представників сільської ради та суміжних землекористувачів. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово - комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова    Н. СТИРКУЛЬ 
 
 



П’ЯТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                              Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства для надання 

 у власність гр. Аносовій А.О. 

 

 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Аносової А.О. «Про надання дозволу 
на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства для надання у власність» та 
керуючись ст. ст. 22, 81, 118, 119, 121, Земельного кодексу України, ст. ст. 25, 

50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» Дмитрівська сільська рада  

 

вирішила: 

 

1. Надати гр. Аносовій Аліні Олександрівні дозвіл на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства (Код КВЦПЗ 01.03.) орієнтовною 

площею – 2.0000 га, в тому числі по угіддях – 2.0000 га. бувший господарський 
двір АТ «Нива», на території Дмитрівської сільської ради, Знам’янського 
району, Кіровоградської області, за межами населеного пункту. 

2. Зобов’язати гр. Аносову Аліну Олександрівну замовити проект 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки вказаної в п.1 
цього рішення в землевпорядній організації, що має відповідну ліцензію, та 

подати його на затвердження чергової сесії. 
3. Обмір земельної ділянки землевпорядними підприємствами проводити в 

присутності представників сільської ради та суміжних землекористувачів. 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово - комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова    Н. СТИРКУЛЬ 

 
 



П’ЯТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про розгляд заяви гр. Біловус Л.В. 
та внесення змін до рішення двадцять восьмої сесії  
сьомого скликання Дмитрівської сільської ради 

від 23 вересня 2020 року № 1113 

 

      Розглянувши заяву гр. Біловус Л.В. «Про внесення змін до рішення № 1113 

від 23 вересня 2020 року» та керуючись ст. 12 Земельного кодексу України, ст. 
19 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», та у зв’язку з уточненням площі, Дмитрівська 
сільська рада  

вирішила: 
 

1. Внести зміни до рішення двадцять восьмої сесії сьомого скликання 
Дмитрівської сільської ради від 23 вересня 2020 року № 1113 та викласти його 
в наступній редакції. 

 «Надати гр. Біловус Людмилі Вікторівні дозвіл на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства (коди КВЦПЗ – 01.03.) загальною 
площею 1,60 га, в тому числі по угіддях 1,60 га рілля, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення на території Дмитрівської сільської ради, 
Знам’янського району, Кіровоградської області, за межами населеного пункту. 

2. Зобов’язати гр. Біловус Людмилу Вікторівну замовити проект 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки вказаної в п.1 
цього рішення в землевпорядній організації, що має відповідну ліцензію, та 
подати його на затвердження чергової сесії. 

3. Обмір земельної ділянки землевпорядними підприємствами проводити в 
присутності представників сільської ради та суміжних землекористувачів. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово – комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів.» 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово - комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 



П’ЯТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про розгляд заяви гр. Біловуса П.М. 
“Про припинення дії рішення двадцять восьмої сесії  
сьомого скликання Дмитрівської сільської ради 

 № 1112 від 23 вересня 2020 року” 

 

      Заслухавши та обговоривши заяву гр. Біловуса П.М. «Про припинення дії 
рішення двадцять восьмої сесії сьомого скликання Дмитрівської сільської ради 
№ 1112 від 23 вересня 2020 року» та керуючись ст. 12 Земельного кодексу 
України, на підставі п. 34, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» Дмитрівська сільська рада  

вирішила: 
 

1.   Припинити дію рішення двадцять восьмої сесії сьомого скликання 
Дмитрівської сільської ради № 1112 від 23 вересня 2020 року. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово – комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 
 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 
 



П’ЯТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки  

у власність гр. Баришніковій Г.І. 

 

      Заслухавши та обговоривши заяву гр. Баришніковій Г.І. «Про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність» та 
керуючись ст. ст. 12, 118, 121, Земельного кодексу України, ст. ст. 25, 50 Закону 
України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Дмитрівська сільська рада  
 

вирішила: 

 

1. Затвердити гр. Баришніковій Ганні Іванівні проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (Код за КВЦПЗ 01.03) загальною площею 0.8000 га, за адресою: с. 
Веселий Кут на території Дмитрівської сільської ради Знам’янського району 
Кіровоградської області. 

2. Передати гр. Баришніковій Ганні Іванівні у приватну власність земельну 
ділянку з кадастровим номером 3522281500:52:000:0055 площею 0.8000 га., 

рілля, розташовану за адресою: Кіровоградська область, Знам’янський район, с. 
Веселий Кут, для ведення особистого селянського господарства. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово - комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 

 
 



П’ЯТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки  

у власність гр. Баришнікову С.Г. 

 

      Заслухавши та обговоривши заяву гр. Баришнікова С.Г. «Про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність» та 
керуючись ст. ст. 12, 118, 121, Земельного кодексу України, ст. ст. 25, 50 Закону 
України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Дмитрівська сільська рада  
 

вирішила: 

 

1. Затвердити гр. Баришнікову Сергію Григоровичу проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (Код за КВЦПЗ 01.03) загальною площею 0.8000 га, 

за адресою: с. Веселий Кут на території Дмитрівської сільської ради 
Знам’янського району Кіровоградської області. 

2. Передати гр. Баришнікову Сергію Григоровичу у приватну власність 
земельну ділянку з кадастровим номером 3522281500:52:000:0056 площею 
0.8000 га., рілля, розташовану за адресою: Кіровоградська область, 
Знам’янський район, с. Веселий Кут, для ведення особистого селянського 
господарства. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово - комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 

 
 



П’ЯТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬСКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                              Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства для надання 

 у власність гр. Беспалому В.М. 

 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Беспалого В.М. «Про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства для надання у 
власність» та керуючись ст. ст. 22,81,118,119,121, Земельного кодексу України, 
ст. 25,50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» Дмитрівська сільська рада  

 

вирішила: 

 

1. Надати гр. Беспалому Валерію Миколайовичу дозвіл на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства (коди КВЦПЗ – 01.03.) 

орієнтовною площею – до 0,8500 га, в тому числі по угіддях - 0,8500 га рілля, за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення за адресою: с. Дмитрівка, 

на території Дмитрівської сільської ради, Знам’янського району, 
Кіровоградської області. 

2. Зобов’язати гр. Беспалого Валерія Миколайовича замовити проект 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки вказаної в п.1 
цього рішення в землевпорядній організації, що має відповідну ліцензію, та 

подати його на затвердження чергової сесії. 
3. Обмір земельної ділянки землевпорядними підприємствами проводити в 

присутності представників сільської ради та суміжних землекористувачів. 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова    Н. СТИРКУЛЬ 

 
 



П'ЯТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки для 

індивідуального садівництва у власність 

Бурмін Г.Д. 
 

      Заслухавши та обговоривши заяву гр. Бурмін Г.Д. «Про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність» та 
керуючись ст. ст. 22, 81, 118, 121, Земельного кодексу України, ст. 25, 50 
Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Дмитрівська сільська рада  
 

вирішила: 
 

1. Затвердити гр. Бурмін Ганні Данилівні проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва (Код 
за КВЦПЗ – 01.05) площею 0.1200 га, за адресою: с. Іванківці, б/н на території 
Іванковецької сільської ради Знам’янського району Кіровоградської області. 

2. Передати гр. Бурмін Ганні Данилівні у приватну власність земельну 
ділянку з кадастровим номером 3522281900:51:000:0062 площею 0,1200 га., 
рілля розташовану за адресою: Кіровоградська область, Знам’янський район, с. 
Іванківці, для індивідуального садівництва. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово - комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 
 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 
 
 



П’ЯТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки  
у власність гр. Бурмину Ю.В. 
 

      Заслухавши та обговоривши заяву гр. Бурмина Ю.В. «Про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність» та 
керуючись ст. ст. 12, 118, 121, Земельного кодексу України, ст. ст. 25, 50 Закону 
України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Дмитрівська сільська рада  
 

вирішила: 
 

1. Затвердити гр. Бурмину Юрію Васильовичу проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (код за КВЦПЗ 01.03) загальною площею 1.9500 га, рілля на 
території Іванковецької сільської ради , Знам’янського району, Кіровоградської 
області.  

2. Передати гр. Бурмину Юрію Васильовичу у приватну власність 
земельну ділянку з кадастровим номером 3522281900:02:000:5151 площею 
1.9500 га., рілля, розташовану за адресою: Кіровоградська область, 
Знам’янський район, Іванковецька сільська рада,  для ведення особистого 
селянського господарства. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово - комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 
 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 
 
 



П’ЯТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про затвердження проекту із землеустрою  
щодо відведення земельних ділянок  

у власність гр. Волошину С.Г. 

 

      Заслухавши та обговоривши заяву гр. Волошина С.Г. «Про затвердження 
проекту із землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність» та 
керуючись ст. ст. 12, 118, 121, Земельного кодексу України, ст. ст. 25, 50 Закону 
України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Дмитрівська сільська рада  
 

вирішила: 

 

1. Затвердити гр. Волошину Сергію Григоровичу проект із землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого 
селянського господарства ( КВЦПЗ А 01.03) загальною площею 0.7151 га, за 
адресою: Кіровоградська область, Знам’янський район, с. Іванківці. 

2. Передати гр. Волошину Сергію Григоровичу у приватну власність 
земельну ділянку з кадастровим номером 3522281900:51:000:0075 площею 
0.4764 га., рілля та земельну ділянку з кадастровим номером 
3522281900:51:000:0080 площею 0.2387 га., рілля розташовані за адресою: 
Кіровоградська область, Знам’янський район, с. Іванківці, для ведення 

особистого селянського господарства. 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово - комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 

 
 



П’ЯТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                              Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства для надання 

 у власність гр. Горошку В.О. 
 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Горошка В.О. «Про надання дозволу 
на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства для надання у власність» та 
керуючись ст. ст. 22, 81, 118, 119, 121, Земельного кодексу України, ст. ст. 25, 
50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» Дмитрівська сільська рада  

 

вирішила: 
 

1. Надати гр. Горошку Вадиму Олександровичу дозвіл на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства (Код КВЦПЗ 01.03.) орієнтовною 
площею – 2.0000 га, на території Дмитрівської сільської ради, Знам’янського 
району, Кіровоградської області. 

2. Зобов’язати гр. Горошка Вадима Олександровича замовити проект 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки вказаної в п.1 
цього рішення в землевпорядній організації, що має відповідну ліцензію, та 
подати його на затвердження чергової сесії. 

3. Обмір земельної ділянки землевпорядними підприємствами проводити в 
присутності представників сільської ради та суміжних землекористувачів. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово - комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова    Н. СТИРКУЛЬ 
 
 



П’ЯТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                              Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства для надання 

у власність гр. Губаль Н.М. 
 

 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Губаль Н.М. «Про надання дозволу 
на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства для надання у власність» та 
керуючись ст. ст. 22, 81, 118, 119, 121, Земельного кодексу України, ст. ст. 25, 
50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» Дмитрівська сільська рада  

 

вирішила: 
 

1. Надати гр. Губаль Наталії Миколаївні дозвіл на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства (Код КВЦПЗ 01.03.) орієнтовною площею 
– 2,0000 га, в тому числі по угіддях — 2,0000 га, пасовища за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення на території Дмитрівської сільської ради, 
Знам’янського району, Кіровоградської області. 

2. Зобов’язати гр. Губаль Наталію Миколаївну замовити проект 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки вказаної в п.1 
цього рішення в землевпорядній організації, що має відповідну ліцензію, та 
подати його на затвердження чергової сесії. 

3. Обмір земельної ділянки землевпорядними підприємствами проводити в 
присутності представників сільської ради та суміжних землекористувачів. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово - комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова    Н. СТИРКУЛЬ 
 
 



П’ЯТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                              Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства для надання 

у власність гр. Губалю О.І. 
 

 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Губаля О.І. «Про надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства для надання у власність» та 
керуючись ст. ст. 22, 81, 118, 119, 121, Земельного кодексу України, ст. ст. 25, 
50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» Дмитрівська сільська рада  

 

вирішила: 
 

1.Надати гр. Губалю Олександру Івановичу дозвіл на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства (Код КВЦПЗ 01.03.) орієнтовною 
площею – 2,0000 га, в тому числі по угіддях — 2,0000 га, пасовища за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення на території Дмитрівської сільської 
ради, Знам’янського району, Кіровоградської області. 

2.Зобов’язати гр. Губаля Олександра Івановича замовити проект 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки вказаної в п.1 
цього рішення в землевпорядній організації, що має відповідну ліцензію, та 
подати його на затвердження чергової сесії. 

3. Обмір земельної ділянки землевпорядними підприємствами проводити в 
присутності представників сільської ради та суміжних землекористувачів. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово - комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова    Н. СТИРКУЛЬ 
 
 



П’ЯТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                              Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства для надання 

 у власність гр. Задорожньому М.В. 

 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Задорожнього М.В. «Про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства для надання у 
власність» та керуючись ст. ст. 22, 81, 118, 119, 121, Земельного кодексу 

України, ст. ст. 25, 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» Дмитрівська сільська рада  

 

вирішила: 

 

1. Надати гр. Задорожньому Миколі Володимировичу дозвіл на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства (Код КВЦПЗ 

01.03.) орієнтовною площею – 2.0000 га, на території Дмитрівської сільської 
ради, Знам’янського району, Кіровоградської області. 

2. Зобов’язати гр. Задорожнього Миколу Володимировича замовити проект 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки вказаної в п.1 
цього рішення в землевпорядній організації, що має відповідну ліцензію, та 

подати його на затвердження чергової сесії. 
3. Обмір земельної ділянки землевпорядними підприємствами проводити в 

присутності представників сільської ради та суміжних землекористувачів. 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово - комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова    Н. СТИРКУЛЬ 

 
 



П’ЯТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                              Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою та передачі 
земельної ділянки у власність 

 гр. Задорожній А.В. 
 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Задорожньої А.В. «Про надання 
дозволу на виготовлення проекту із землеустрою та передачі земельної ділянки 
у власність» та керуючись ст. ст. 12, 40, 81, 186,  Земельного кодексу України, 
ст. ст. 25, 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» Дмитрівська сільська рада  

 

вирішила: 
 

2. Надати гр. Задорожній Антоніні Володимирівні дозвіл на 
виготовлення проекту із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) 
орієнтовною площею – 0.2500 га, за адресою: с. Цибулеве, вул. Першого травня 
на території Цибулівського старостинського округу Дмитрівської сільської 
ради, Кропивницького району, Кіровоградської області. 

2. Зобов’язати гр. Задорожній Антоніні Володимирівні замовити проект 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки вказаної в п.1 
цього рішення в землевпорядній організації, що має відповідну ліцензію, та 
подати його на затвердження чергової сесії. 

3. Обмір земельної ділянки землевпорядними підприємствами проводити в 
присутності представників сільської ради та суміжних землекористувачів. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово - комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова    Н. СТИРКУЛЬ 
 
 



П’ЯТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про затвердження проектів землеустрою  
щодо відведення земельних ділянок у власність 

 

      Заслухавши та обговоривши заяву гр. Михайлова В.В. «Про затвердження 
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність» та ст. 
ст. 7, 14, 140 -144 Конституції України, пунктом «а» частини першої ст. 12, 22, 

83, 116, 118, 121, 125 Земельного Кодексу України, ст. ст. 1, 2, 10, 16 пункту 34 
частини першої статті 26, 59, 60, 71, 73 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Дмитрівська сільська рада  
 

 

вирішила: 
 

1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність для ведення особистого селянського господарства (Код за КВЦПЗ 
01.03) загальною площею 3,8085 га,  на території Дмитрівської сільської ради 
Знам’янського району Кіровоградської області. 

2. Передати гр. Михайлову Василю Віталійовичу у приватну власність 
земельну ділянку з кадастровим номером 3522281500:02:002:0077 площею 
0.7617 га., пасовища, розташовану за адресою: Кіровоградська область, 
Знам’янський район, Дмитрівська сільська рада, для ведення особистого 
селянського господарства. 

3. Передати гр. Гончаренку Олександру Вікторовичу у приватну власність 
земельну ділянку з кадастровим номером 3522281500:02:002:0085 площею 
0.7617 га., пасовища, розташовану за адресою: Кіровоградська область, 
Знам’янський район, Дмитрівська сільська рада, для ведення особистого 
селянського господарства. 

4. Передати гр. Сергєєву Станіславу Олександровичу у приватну власність 
земельну ділянку з кадастровим номером 3522281500:02:002:0087 площею 
0.7617 га., пасовища, розташовану за адресою: Кіровоградська область, 
Знам’янський район, Дмитрівська сільська рада, для ведення особистого 
селянського господарства. 

5. Передати гр. Бугайовій Наталії Миколаївні у приватну власність 

земельну ділянку з кадастровим номером 3522281500:02:002:0081 площею 
0.7617 га., пасовища, розташовану за адресою: Кіровоградська область, 
Знам’янський район, Дмитрівська сільська рада, для ведення особистого 
селянського господарства. 



6. Передати гр. Бугайову Василю Анатолійовичу у приватну власність 
земельну ділянку з кадастровим номером 3522281500:02:002:0100 площею 
0.7617 га., пасовища, розташовану за адресою: Кіровоградська область, 
Знам’янський район, Дмитрівська сільська рада, для ведення особистого 
селянського господарства. 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово - комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 
 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 
 
 



П’ЯТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

 

Про внесення змін до рішення 

четвертої сесії восьмого скликання 
Дмитрівської сільської ради від 26 
лютого 2021 року № 143 «Про 
виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо поділу та 
об’єднання земельних ділянок 

комунальної власності» 

 

 

Керуючись ст.12, 79, 791, п. 12 ст. 186 ЗК України, ст. ст. 25, 26, 56 Закону 
України  «Про землеустрій», п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Дмитрівська сільська рада  

 

вирішила: 

 

1.Внести зміни до рішення четвертої сесії восьмого скликання 
Дмитрівської сільської ради від 26 лютого 2021 року № 143 та викласти його в 
наступній редакції: 
«1.Надати дозвіл на виготовлення технічної документацію із землеустрою щодо 
поділу земельної ділянки комунальної власності з кадастровим номером 
3522288500:02:000:6019, площею 40,67 га., з цільовим призначенням - землі 
запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 
користування громадянам чи юридичним особам) (код16.00), землі 
сільськогосподарського призначення, яка знаходиться на території 
Дмитрівської сільської ради Знам’янського району Кіровоградської області на 6 

(шість) земельних ділянок, без зміни цільового призначення. 
2. Відділу земельних відносин, комунальної власності розроблену технічну 

документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної 
власності подати на розгляд та затвердження чергової сесії. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів.» 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської 
ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово –



комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього природного 
середовища та благоустрою населених пунктів 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова     Н. СТИРКУЛЬ 

 



П’ЯТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                              Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства для надання 

у власність гр. Катану О.В. 
 

 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Катани О. В. «Про надання дозволу 
на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства для надання у власність» та 
керуючись ст. ст. 22, 81, 118, 119, 121, Земельного кодексу України, ст. ст. 25, 
50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» Дмитрівська сільська рада  

 

вирішила: 
 

3. Надати гр. Катані Олександру Васильовичу дозвіл на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства (Код КВЦПЗ 01.03.) орієнтовною 
площею – 1,5000 га, в тому числі по угіддях — 1,5000 га, пасовища за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення на території Дмитрівської сільської 
ради, Знам’янського району, Кіровоградської області. 

2. Зобов’язати гр. Катану Олександра Васильовича замовити проект 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки вказаної в п.1 

цього рішення в землевпорядній організації, що має відповідну ліцензію, та 
подати його на затвердження чергової сесії. 

3. Обмір земельної ділянки землевпорядними підприємствами проводити в 
присутності представників сільської ради та суміжних землекористувачів. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово - комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова    Н. СТИРКУЛЬ 
 
 



П’ЯТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                              Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства для надання 

у власність гр. Клімову О.О. 
 

 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Клімова О.О. «Про надання дозволу 
на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства для надання у власність» та 
керуючись ст. ст. 22, 81, 118, 119, 121, Земельного кодексу України, ст. ст. 25, 
50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» Дмитрівська сільська рада  

 

вирішила: 
 

1. Надати гр. Клімову Олександру Олександровичу дозвіл на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства (Код КВЦПЗ 01.03.) орієнтовною 
площею – 2.0000 га, з них – 2,0000 га. рілля, на території Дмитрівської сільської 
ради, Знам’янського району, Кіровоградської області, за межами населеного 
пункту. 

2. Зобов’язати гр. Клімова Олександра Олександровича замовити проект 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки вказаної в п.1 
цього рішення в землевпорядній організації, що має відповідну ліцензію, та 
подати його на затвердження чергової сесії. 

3. Обмір земельної ділянки землевпорядними підприємствами проводити в 
присутності представників сільської ради та суміжних землекористувачів. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово - комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова    Н. СТИРКУЛЬ 
 
 



П’ЯТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                              Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства для надання 

у власність гр. Кнігніцкому А.А. 

 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Кнігніцкого А.А. «Про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства для надання у 
власність» та керуючись ст. ст. 22, 81, 118, 119, 121, Земельного кодексу 

України, ст. ст. 25, 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» Дмитрівська сільська рада  

 

вирішила: 

 

1. Надати гр. Кнігніцкому Андрію Андрійовичу дозвіл на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства (Код КВЦПЗ 01.03.) орієнтовною 

площею – 2.0000 га, на території Дмитрівської сільської ради, Знам’янського 
району, Кіровоградської області за межами населеного пункту. 

2. Зобов’язати гр. Кнігніцкого Андрія Андрійовича замовити проект 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки вказаної в п.1 
цього рішення в землевпорядній організації, що має відповідну ліцензію, та 

подати його на затвердження чергової сесії. 
3. Обмір земельної ділянки землевпорядними підприємствами проводити в 

присутності представників сільської ради та суміжних землекористувачів. 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово - комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова    Н. СТИРКУЛЬ 

 
 



П’ЯТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою та передачі земельної   
ділянки у власність гр. Коваленку С.В. 
 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Коваленка С.В. «Про затвердження 
технічної документації із землеустрою та передачі земельної ділянки у 
власність» та керуючись ст. ст. 12, 40, 81, 186 Земельного кодексу України, 
ст.ст. 25, 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Дмитрівська сільська рада 

  

вирішила: 
 

1. Затвердити гр. Коваленку Сергію Васильовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) загальною площею – 

0,2500 га, в с. Дмитрівка по вул. Садова, 40 на території Дмитрівської сільської 
ради Знам’янського району Кіровоградської області. 

2. Передати гр. Коваленку Сергію Васильовичу у приватну власність 
земельну ділянку з кадастровим номером 3522281500:51:000:0567 площею 
0,2500 га., за адресою: Кіровоградська область, Знам’янський район, с. 
Дмитрівка, вул. Садова, 40 для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово – комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 
 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 
 
 



П’ЯТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                              Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства для надання 

у власність гр. Коваленку С.В. 
 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Коваленка С.В. «Про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства для надання у 
власність» та керуючись ст. ст. 22, 81, 118, 119, 121, Земельного кодексу 
України, ст. ст. 25, 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» Дмитрівська сільська рада  

 

вирішила: 
 

1. Надати гр. Коваленку Сергію Васильовичу дозвіл на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства (Код КВЦПЗ 01.03.) орієнтовною 
площею – 0.6477 га,  рілля за адресою: с. Дмитрівка, вул. Садова, 40 на 
території Дмитрівської сільської ради, Знам’янського району, Кіровоградської 
області. 

2. Зобов’язати гр. Коваленка Сергія Васильовича замовити проект 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки вказаної в п.1 
цього рішення в землевпорядній організації, що має відповідну ліцензію, та 
подати його на затвердження чергової сесії. 

3. Обмір земельної ділянки землевпорядними підприємствами проводити в 
присутності представників сільської ради та суміжних землекористувачів. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово - комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова    Н. СТИРКУЛЬ 
 
 



П’ЯТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у  
власність гр. Коротченко Т.В. 
 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Коротченко Т.В. «Про затвердження 
проекту землеустрою та передачі земельної ділянки у власність» та керуючись 
ст. ст. 12, 40, 81, 186 Земельного кодексу України, ст.ст. 25, 55 Закону України 
«Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Дмитрівська сільська рада 

 

вирішила: 

 

1. Затвердити гр. Коротченко Тамарі Василівні проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код 
КВЦПЗ В.02.01) загальною площею – 0,2500 га, за рахунок земель житлової та 
громадської забудови, що перебувають у запасі Дмитрівської сільської ради за 
адресою: Кіровоградська область, Знам’янський район, с. Дмитрівка, вул. 
Новомиколаївська. 

2. Передати гр. Коротченко Тамарі Василівні у приватну власність 
земельну ділянку з кадастровим номером 3522281500:51:000:0033 площею 
0,2500 га., за адресою: Кіровоградська область, Знам’янський район, с. 
Дмитрівка, вул. Новомиколаївська для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово - комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 

 
 



                            П'ЯТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                                                    Проєкт 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від __ ______ 2021 року № ___ 

с. Дмитрівка 

 

Про затвердження технічної  
документації із землеустрою 

та передачі земельної ділянки у 

власність гр. Коротченку М.М. 
 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Коротченка М.М. «Про 
затвердження технічної документації із землеустрою та передачі земельної 
ділянки у власність» та керуючись ст. ст. 12, 40, 81, 186, Земельного кодексу 
України, ст. ст. 25, 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Дмитрівська сільська рада 

   

вирішила: 
 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
(присадибна ділянка) загальною площею – 0,2500 га, в с.Дмитрівка по вул. 
Новомиколаївська, 54 на території Дмитрівської сільської ради Знам’янського 
району Кіровоградської області. 

2. Передати гр. Коротченку Михайлу Миколайовичу у приватну власність 
земельну ділянку з кадастровим номером 3522281500:51:000:0501 площею 
0,2500 га за адресою: с. Дмитрівка, вул. Новомиколаївська, 54 на території 
Дмитрівської сільської ради Знам’янського району Кіровоградської області для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд (присадибна ділянка). 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну  комісію  
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово - комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова    Н. СТИРКУЛЬ 
 
 



П’ЯТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                              Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства для надання 

у власність гр. Корсун У.П. 
 

 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Корсун У.П. «Про надання дозволу 
на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства для надання у власність» та 
керуючись ст. ст. 22, 81, 118, 119, 121, Земельного кодексу України, ст. ст. 25, 
50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» Дмитрівська сільська рада  

 

вирішила: 
 

4. Надати гр. Корсун Уляні Петрівні дозвіл на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства (Код КВЦПЗ 01.03.) орієнтовною площею 
– 1,5000 га, в тому числі по угіддях — 1,5000 га, пасовища за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення на території Дмитрівської сільської ради, 
Знам’янського району, Кіровоградської області. 

2. Зобов’язати гр. Корсун Уляну Петрівну замовити проект землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки вказаної в п.1 цього рішення в 
землевпорядній організації, що має відповідну ліцензію, та подати його на 
затвердження чергової сесії. 

3. Обмір земельної ділянки землевпорядними підприємствами проводити в 
присутності представників сільської ради та суміжних землекористувачів. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово - комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова    Н. СТИРКУЛЬ 
 
 



П’ЯТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                              Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства для надання 

у власність гр. Косенку В.А. 

 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Косенка В.А. «Про надання дозволу 
на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства для надання у власність» та 
керуючись ст. ст. 22, 81, 118, 119, 121, Земельного кодексу України, ст. ст. 25, 

50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» Дмитрівська сільська рада  

 

вирішила: 

 

1. Надати гр. Косенку Валентину Анатолійовичу дозвіл на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства (коди КВЦПЗ – 01.03.) 

орієнтовною площею – до 2,0000 га, в тому числі по угіддях – до 2,0000 га 
рілля, за рахунок земель сільськогосподарського призначення за адресою: с. 
Макариха, вул. Травнева на території Дмитрівської сільської ради, 
Знам’янського району, Кіровоградської області в межах населеного пункту. 

2. Зобов’язати гр. Косенка Валентина Анатолійовича замовити проект 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки вказаної в п.1 
цього рішення в землевпорядній організації, що має відповідну ліцензію, та 

подати його на затвердження чергової сесії. 
3. Обмір земельної ділянки землевпорядними підприємствами проводити в 

присутності представників сільської ради та суміжних землекористувачів. 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово - комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова    Н. СТИРКУЛЬ 

 
 



П’ЯТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                              Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення індивідуального 

садівництва для надання у власність гр. Костенко В.В. 
 

 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Костенко В.В. «Про надання дозволу 
на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення індивідуального садівництва для надання у власність» та керуючись ст. 
ст. 22, 81, 118, 121,  Земельного кодексу України, ст. ст. 25, 50 Закону України 
«Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» Дмитрівська сільська рада  

 

вирішила: 
 

5. Надати гр. Костенко Вікторії Володимирівні дозвіл на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення індивідуального садівництва (коди КВЦПЗ 01.05.) орієнтовною 
площею – до 0.12 га, за адресою: с. Цибулеве, вул. Зелена, 3 на території 
Цибулівського старостинського округу Дмитрівської сільської ради, 
Кропивницького району, Кіровоградської області. 

2. Зобов’язати гр. Костенко Вікторію Володимирівну замовити проект 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки вказаної в п.1 
цього рішення в землевпорядній організації, що має відповідну ліцензію, та 
подати його на затвердження чергової сесії. 

3. Обмір земельної ділянки землевпорядними підприємствами проводити в 
присутності представників сільської ради та суміжних землекористувачів. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово - комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова    Н. СТИРКУЛЬ 
 
 



П’ЯТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                              Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства для надання 

у власність гр. Костенко В.В. 
 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Костенко В.В. «Про надання дозволу 
на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства для надання у власність» та 
керуючись ст. ст. 22, 81, 118, 119, 121, Земельного кодексу України, ст. ст. 25, 
50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» Дмитрівська сільська рада  

 

вирішила: 
 

1. Надати гр. Костенко Вікторії Володимирівні дозвіл на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства (Код КВЦПЗ 01.03.) орієнтовною 
площею – 2.0000 га,  пасовища за адресою: с. Цибулеве, на території 
Цибулівського старостинського округу, Кропивницького району, 
Кіровоградської області. 

2. Зобов’язати гр. Костенко Вікторію Володимирівну замовити проект 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки вказаної в п.1 
цього рішення в землевпорядній організації, що має відповідну ліцензію, та 
подати його на затвердження чергової сесії. 

3. Обмір земельної ділянки землевпорядними підприємствами проводити в 
присутності представників сільської ради та суміжних землекористувачів. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово - комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова    Н. СТИРКУЛЬ 
 
 



П’ЯТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                              Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення індивідуального 

садівництва для надання у власність гр. Костенку В.Р. 
 

 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Костенка В.Р. «Про надання дозволу 
на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення індивідуального садівництва для надання у власність» та керуючись ст. 
ст. 22, 81, 118, 121,  Земельного кодексу України, ст. ст. 25, 50 Закону України 
«Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» Дмитрівська сільська рада  

 

вирішила: 
 

6. Надати гр. Костенку Володимиру Руслановичу дозвіл на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення індивідуального садівництва (коди КВЦПЗ 01.05.) орієнтовною 
площею – до 0.12 га, за адресою: с. Цибулеве, вул. Зелена,  на території 
Цибулівського старостинського округу Дмитрівської сільської ради, 
Кропивницького району, Кіровоградської області. 

2. Зобов’язати гр. Костенка Володимира Руслановича замовити проект 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки вказаної в п.1 
цього рішення в землевпорядній організації, що має відповідну ліцензію, та 
подати його на затвердження чергової сесії. 

3. Обмір земельної ділянки землевпорядними підприємствами проводити в 
присутності представників сільської ради та суміжних землекористувачів. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 

житлово - комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова    Н. СТИРКУЛЬ 
 
 



П’ЯТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки  
у власність гр. Криловій Л.І. 
 

      Заслухавши та обговоривши заяву гр. Крилової Л.І. «Про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність» та 
керуючись ст. ст. 12, 118, 121, Земельного кодексу України, ст. ст. 25, 50 Закону 
України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Дмитрівська сільська рада  
 

вирішила: 
 

1. Затвердити гр. Криловій Любові Іванівні проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (код за КВЦПЗ 01.03) загальною площею 1.7000 га, в межах 
населеного пункту Цибулівського старостинського округу Дмитрівської 
сільської ради , розташованої за адресою: Кіровоградська область, 
Знам’янський район, с. Цибулеве, вул. Шевченка.  

2. Передати гр. Криловій Любові Іванівні у приватну власність земельну 
ділянку з кадастровим номером 3522288500:51:000:0023 площею 1.7000 га., 
рілля, розташовану за адресою: Кіровоградська область, Знам’янський район, 
с.Цибулеве, вул. Шевченка,  для ведення особистого селянського господарства. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово - комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 
 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 
 
 



П’ЯТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                              Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства для надання 

у власність гр. Кучерявому С.В. 
 

 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Кучерявого С.В. «Про надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства для надання у 
власність» та керуючись ст. ст. 22, 81, 118, 119, 121, Земельного кодексу 
України, ст. ст. 25, 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» Дмитрівська сільська рада  

 

вирішила: 
 

1.Надати гр. Кучерявому Станіславу Володимировичу дозвіл на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства (Код КВЦПЗ 
01.03.) орієнтовною площею – 0,7000 га, в тому числі по угіддях — 0,7000 га, 
рілля, за рахунок земель сільськогосподарського призначення за адресою: с. 
Цибулеве, Знам’янського району, Кіровоградської області. 

2.Зобов’язати гр. Кучерявого Святослава Володимировича замовити 
проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки вказаної в 
п.1 цього рішення в землевпорядній організації, що має відповідну ліцензію, та 
подати його на затвердження чергової сесії. 

3. Обмір земельної ділянки землевпорядними підприємствами проводити в 
присутності представників сільської ради та суміжних землекористувачів. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово - комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова    Н. СТИРКУЛЬ 
 
 



П’ЯТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою  
щодо відведення земельних ділянок  
в оренду гр. Кущову С.О. 
 

      Заслухавши та обговоривши заяву гр. Кущова С.О. «Про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду» та 
керуючись ст. ст. 12, 36, 124, 126, 134, Земельного кодексу України, ст. ст. 25, 
50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Дмитрівська сільська рада  
 

вирішила: 
 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 
передати гр. Кущову Сергію Олександровичу в оренду на 7 (сім) років земельні 
ділянки загальною площею 7.0083 га, рілля, з них — земельна ділянка з 
кадастровим номером 3522281500:02:002:9227, площею — 5.0083 га, та 
земельну ділянку з кадастровим номером 3522281500:02:002:9234, площею — 

2.0000 га, для ведення городництва (Код за КВЦПЗ 01.07) на території 
Дмитрівської сільської ради Знам’янського району Кіровоградської області. 

2. Встановити орендну плату за вищевказані земельні ділянки у розмірі 12 
(дванадцять) % від її нормативної грошової оцінки. 

3. Орендареві: 
3.1 Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог статті 96 

Земельного кодексу України. 
3.2 Укласти та зареєструвати договори оренди землі відповідно до вимог 

чинного законодавства. 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово - комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 
 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 
 
 



П’ЯТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки  

в оренду гр. Ліхненку С.І. 

 

      Заслухавши та обговоривши заяву гр. Ліхненка С.І. «Про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду» та 
керуючись ст. ст. 12, 36, 124, 126, 134, Земельного кодексу України, ст. ст. 25, 

50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Дмитрівська сільська рада  
 

вирішила: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

передати гр. Ліхненку Сергію Івановичу в оренду на 7 (сім) років земельну 
ділянку загальною площею 2.0000 га, рілля з кадастровим номером 
3522281500:02:002:9231 для ведення городництва (Код за КВЦПЗ 01.07) на 
території Дмитрівської сільської ради Знам’янського району Кіровоградської 
області. 

2. Встановити орендну плату за вищевказану земельну ділянку у розмірі 12 
(дванадцять) % від її нормативної грошової оцінки. 

3. Орендареві: 
3.1 Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог статті 96 

Земельного Кодексу України. 
3.2 Укласти та зареєструвати договір оренди землі відповідно до вимог 

чинного законодавства. 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово - комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 

 
 



П’ЯТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки  

у власність гр. Міркотан А.В. 

 

      Заслухавши та обговоривши заяву гр. Міркотан А.В. «Про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність» та 
керуючись ст. ст. 12, 118, 121, Земельного кодексу України, ст. ст. 25, 50 Закону 
України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Дмитрівська сільська рада  
 

вирішила: 

 

1. Затвердити гр. Міркотан Анні Віталіївні проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (Код за КВЦПЗ 01.03) загальною площею 2.0000 га, на території 
Дмитрівської сільської ради Знам’янського району Кіровоградської області. 

2. Передати гр. Міркотан Анні Віталіївні у приватну власність земельну 
ділянку з кадастровим номером 3522281500:02:002:5337 площею 2.0000 га., 

рілля, розташовану за адресою: Кіровоградська область, Знам’янський район, 
Дмитрівська сільська рада, для ведення особистого селянського господарства. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово - комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 

 
 



П’ЯТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                              Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства для надання 

у власність гр. Мартиненку В.І. 
 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Мартиненка В.І. «Про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства для надання у 
власність» та керуючись ст. ст. 22, 81, 118, 119, 121, Земельного кодексу 
України, ст. ст. 25, 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» Дмитрівська сільська рада  

 

 

вирішила: 
 

1. Надати гр. Мартиненку Володимиру Івановичу дозвіл на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства (Код КВЦПЗ 01.03.) орієнтовною 
площею – 2.0000 га, бувший господарський двір АТ «Україна», на території 
Дмитрівської сільської ради, Кропивницького району, Кіровоградської області, 
в межах населеного пункту. 

2. Зобов’язати гр. Мартиненка Володимира Івановича замовити проект 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки вказаної в п.1 
цього рішення в землевпорядній організації, що має відповідну ліцензію, та 
подати його на затвердження чергової сесії. 

3. Обмір земельної ділянки землевпорядними підприємствами проводити в 
присутності представників сільської ради та суміжних землекористувачів. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово - комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова    Н. СТИРКУЛЬ 
 
 



П’ЯТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки  

у власність гр. Мельник Г.М. 

 

      Заслухавши та обговоривши заяву гр. Мельник Г.М. «Про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність» та 
керуючись ст. ст. 12, 118, 121, Земельного кодексу України, ст. ст. 25, 50 Закону 
України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Дмитрівська сільська рада  
 

вирішила: 

 

1. Затвердити гр. Мельник Галині Миколаївні проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (Код за КВЦПЗ 01.03) загальною площею 0.4292 га, за адресою: 
с.Дмитрівка, вулиця Шамівська на території Дмитрівської сільської ради 
Знам’янського району Кіровоградської області. 

2. Передати гр. Мельник Галині Миколаївні у приватну власність земельну 
ділянку з кадастровим номером 3522281500:51:000:0030 площею 0.4292 га., 

рілля, розташовану за адресою: Кіровоградська область, Знам’янський район, 
с.Дмитрівка, вулиця Шамівська, для ведення особистого селянського 
господарства. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово - комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 

 
 



П’ЯТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                              Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства для надання 

у власність гр. Мельнику О.В. 
 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Мельника О.В. «Про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок для ведення особистого селянського господарства для надання у 
власність» та керуючись ст. ст. 22, 81, 118, 119, 121, Земельного кодексу 
України, ст. ст. 25, 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» Дмитрівська сільська рада  

 

вирішила: 
 

1. Надати гр. Мельнику Олександру Вікторовичу дозвіл на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для 

ведення особистого селянського господарства (Код КВЦПЗ 01.03.) орієнтовною 
площею – 2.0000 га, з них- земельна ділянка площею 0,50 га., рілля в межах 
населеного пункту та 1,50 га господарський двір за межами населеного пункту 
на території Дмитрівської сільської ради, Знам’янського району, 
Кіровоградської області. 

2. Зобов’язати гр. Мельника Олександра Вікторовича замовити проект 
землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок вказаної в п.1 
цього рішення в землевпорядній організації, що має відповідну ліцензію, та 
подати його на затвердження чергової сесії. 

3. Обмір земельної ділянки землевпорядними підприємствами проводити в 
присутності представників сільської ради та суміжних землекористувачів. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово - комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова    Н. СТИРКУЛЬ 
 
 



П’ЯТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою та передачі земельної   
ділянки у власність гр. Мироновій О.І. 

 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Миронової О.І. «Про затвердження 
технічної документації із землеустрою та передачі земельної ділянки у 
власність» та керуючись ст. ст. 12, 40, 81, 186 Земельного кодексу України, 
ст.ст. 25, 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Дмитрівська сільська рада 

  

вирішила: 

 

1. Затвердити гр. Мироновій Ользі Іванівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) загальною площею – 

0,2500 га, в с. Іванківці по вул. Центральна, 88 на території Іванковецької 
сільської ради Знам’янського району Кіровоградської області. 

2. Передати гр. Мироновій Ользі Іванівні у приватну власність земельну 
ділянку з кадастровим номером 3522281900:51:000:0060 площею 0,2500 га., за 
адресою: Кіровоградська область, Знам’янський район, с. Іванківці, вул. 
Центральна, 88 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово – комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 

 
 



П’ЯТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки  
в оренду гр. Нікітіну П.А. 
 

      Заслухавши та обговоривши заяву гр. Нікітіна П.А. «Про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду» та 
керуючись ст. ст. 12, 36, 124, 126, 134, Земельного кодексу України, ст. ст. 25, 
50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Дмитрівська сільська рада  
 

вирішила: 
 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 
передати гр. Нікітіну Петру Анатолійовичу в оренду на 7 (сім) років земельну 
ділянку загальною площею 4.5086 га, рілля з кадастровим номером 
3522281500:02:002:9233 для ведення городництва (Код за КВЦПЗ 01.07) на 
території Дмитрівської сільської ради Знам’янського району Кіровоградської 
області. 

2. Встановити орендну плату за вищевказану земельну ділянку у розмірі 12 
(дванадцять) % від її нормативної грошової оцінки. 

3. Орендареві: 
3.1 Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог статті 96 

Земельного Кодексу України. 
3.2 Укласти та зареєструвати договір оренди землі відповідно до вимог 

чинного законодавства. 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово - комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 
 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 
 
 



П’ЯТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від __ ______ 2021 року № ___ 

с. Дмитрівка 

 

Про надання дозволу на виготовлення  
технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж  
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
гр. Нікіфоренко Н.М. 

 

Розглянувши заяву гр. Нікіфоренко Н.М. «Про надання дозволу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та керуючись ст. 
12 Земельного кодексу України, ст. ст. 20, 25, 55 Закону України «Про 
землеустрій», ст. ст. 3, 5, 11 Закону України «Про порядок виділення в натурі 
(на місцевості) земельних ділянок власниками земельних часток (паїв)», ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Дмитрівська сільська 
рада 

 

вирішила: 

 

1.Надати гр. Нікіфоренко Наталі Миколаївні дозвіл на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗ 01.01) ділянка № 1039 

невитребувана частка пай площею 3,28 га., в тому числі – 3,28 га рілля, на 
підставі сертифікату на право на земельну частку (пай) серія КР № 008384 від 

12.10.1996 року виданого на підставі рішення Знам’янської районної державної 
адміністрації № 229-р від 07.06.1996р., за рахунок земель бувшого КСП АТ 
«Колос» на території Дмитрівської сільської ради, Знам’янського району, 
Кіровоградської області. 

2.Гр. Нікіфоренко Наталі Миколаївні розроблену технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) подати на затвердження до Дмитрівської сільської ради 
Знам’янського району Кіровоградської області. 

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської 
ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово –
комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього природного 
середовища та благоустрою населених пунктів. 
 

 

Дмитрівський сільський голова    Н. СТИРКУЛЬ 

 



 

П’ЯТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                                                       Проєкт 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про надання земельних ділянок для 

будівництва і обслуговування 

житлового будинку і господарських 

будівель та для ведення особистого 

селянського господарства  

 

 

Заслухавши та обговоривши заяви громадян та керуючись статтею 12 
Земельного кодексу України, пунктом 34 ст.26, статтею 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Дмитрівська сільська рада  

 

вирішила: 

 

1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою, 
щодо складання документів, що посвідчують право на земельні ділянки 
громадянам для будівництва і обслуговування житлового будинку та 
господарських будівель та для ведення особистого селянського господарства, 
згідно з додатком. 

2. В разі розбіжності площі при обмірах земельної ділянки, затвердити 
обміри з їх урахуванням при наданні земельної ділянки у власність. 

3. Відділу земельних відносин, комунальної власності, апарату 
Дмитрівської сільської ради внести зміни в земельно – облікові документи. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово – комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова Н. СТИРКУЛЬ 

  
 
 

 



Додаток  
до рішення Дмитрівської сільської ради 

від                      2021 року №  
 

 

ГРОМАДЯНИ 

яким надано дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою, щодо складання документів, що посвідчують право на 

земельні ділянки громадянам для  будівництва і обслуговування 
житлового будинку та господарських будівель та для ведення особистого 

селянського господарства 

 

 

1. Соколюк Максим Володимирович – 0,06 га, присадибна земельна ділянка с. 
Дмитрівка, вул. Нечаєва; 
2. Гончаренко Олена Михайлівна– 0,38 га, для ведення особистого селянського 
господарства, с. Дмитрівка, провул. Дачний. 
 

 

 

СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ                                               Л. КАМІНСЬКА 



П'ЯТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення  
земельних ділянок в оренду для ведення 

городництва гр. Недовозу В.М. 
 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Недовоза В.М. «Про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок в оренду для городництва» та керуючись ст. ст. 5, 12, 79, 123, п. 2 
ст.134, Земельного кодексу України, ст. ст. 25, 50 Закону України «Про 
землеустрій», Закону України «Про земельний кадастр», п.34 ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» Дмитрівська сільська рада  

 

вирішила: 
 

1. Надати дозвіл гр. Недовозу Валерію Миколайовичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду строком на 7 (сім) 
років для ведення городництва (код КВЦПЗ- А 01.07) орієнтовною площею –  

6.00 га., з них: земельна ділянка площею 3.00 га., рілля та земельна ділянка 
площею 3.00 га., рілля за рахунок земель сільськогосподарського призначення 
на території Дмитрівської сільської ради, Кропивницького району, 
Кіровоградської області, за межами населеного пункту. 

2. Зобов’язати гр. Недовоза Валерія Миколайовича замовити проект 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду вказаної в п.1 цього 
рішення в землевпорядній організації, що має відповідну ліцензію, та подати 
його на затвердження чергової сесії Дмитрівської сільської ради. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово - комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 
 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 
 



П’ЯТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки  
у власність гр. Орищенку Ф.Л. 
 

      Заслухавши та обговоривши заяву гр. Орищенка Ф.Л. «Про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність» та 
керуючись ст. ст. 12, 118, 121, Земельного кодексу України, ст. ст. 25, 50 Закону 
України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Дмитрівська сільська рада  
 

вирішила: 
 

1. Затвердити гр. Орищенку Федору Лукичу проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (Код за КВЦПЗ 01.03) загальною площею 0.8000 га, за адресою: с. 
Веселий Кут на території Дмитрівської сільської ради Знам’янського району 
Кіровоградської області. 

2. Передати гр. Орищенку Федору Лукичу у приватну власність земельну 
ділянку з кадастровим номером 3522281500:52:000:0059 площею 0.8000 га., 
рілля, розташовану за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, 
с. Веселий Кут, для ведення особистого селянського господарства. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово - комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 
 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 
 
 



П’ЯТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки  
в оренду гр. Панкову С.М. 
 

      Заслухавши та обговоривши заяву гр. Панкова С.М. «Про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду» та 
керуючись ст. ст. 12, 36, 124, 126, 134, Земельного кодексу України, ст. ст. 25, 
50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Дмитрівська сільська рада  
 

вирішила: 
 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 
передати гр. Панкову Сергію Миколайовичу в оренду на 7 (сім) років земельну 
ділянку загальною площею 7.8313 га, рілля з кадастровим номером 
3522281500:02:002:9237 для ведення городництва (Код за КВЦПЗ 01.07) на 
території Дмитрівської сільської ради Знам’янського району Кіровоградської 
області. 

2. Встановити орендну плату за вищевказану земельну ділянку у розмірі 12 
(дванадцять) % від її нормативної грошової оцінки. 

3. Орендареві: 
3.1 Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог статті 96 

Земельного Кодексу України. 
3.2 Укласти та зареєструвати договір оренди землі відповідно до вимог 

чинного законодавства. 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово - комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 
 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 
 
 



П’ЯТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про затвердження проектів землеустрою  
щодо відведення земельних ділянок  
у власність гр. Плаксієнку В.Я. 
 

      Заслухавши та обговоривши заяву гр. Плаксієнку В.Я. «Про затвердження 
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність» та 
керуючись ст. ст. 12, 118, 121, Земельного кодексу України, ст. ст. 25, 50 Закону 
України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Дмитрівська сільська рада  
 

вирішила: 
 

1. Затвердити гр. Плаксієнку Вячеславу Яковичу проекти землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого 
селянського господарства (Код за КВЦПЗ 01.03) загальною площею 0.8975 га, з 
них — 0.4588 га, в межах населеного пункту та 0.4387 га, за межами населеного 
пункту за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що 
перебувають у запасі  Дмитрівської сільської ради. 

2. Передати гр. Плаксієнку Вячеславу Яковичу у приватну власність 
земельну ділянку з кадастровим номером 3522281500:51:000:0527 площею 
0.4588 га., рілля, розташовану за адресою: Кіровоградська область, 
Знам'янський район, с. Дмитрівка та земельну ділянку з кадастровим номером 
3522281500:02:002:5338 площею 0.4387 га., рілля, розташовану за адресою: 
Кіровоградська область, Знам’янський район, Дмитрівська сільська рада,  для 
ведення особистого селянського господарства. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово - комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 
 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 
 
 



П’ЯТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою  
щодо відведення земельних ділянок  

у власність гр. Повпі С.А. 

 

      Заслухавши та обговоривши заяву гр. Повпи С.А. «Про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність» та 
керуючись ст. ст. 12, 118, 121, Земельного кодексу України, ст. ст. 25, 50 Закону 
України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Дмитрівська сільська рада  
 

вирішила: 

 

1. Затвердити гр. Повпі Світлані Адамівні проект землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського 
господарства (Код за КВЦПЗ 01.03) загальною площею 1.4509 га, на території 
Іванковецької сільської ради Знам’янського району Кіровоградської області 
села Юхимове. 

2. Передати гр. Повпі Світлані Адамівні у приватну власність земельну 
ділянку з кадастровим номером 3522281900:55:000:0010 площею 0.5462 га., 

рілля та земельну ділянку з кадастровим номером 3522281900:55:000:0011 

площею 0.9047 га., рілля розташовані за адресою: Кіровоградська область, 
Знам’янський район, с Юхимове, для ведення особистого селянського 
господарства. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово - комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 

 
 



П’ЯТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                              Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою та передачі 
земельної ділянки у власність 

 гр. Полоз О.М. 
 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Полоз О.М. «Про надання дозволу на 
виготовлення проекту із землеустрою та передачі земельної ділянки у 
власність» та керуючись ст. ст. 12, 40, 81, 186,  Земельного кодексу України, ст. 
ст. 25, 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» Дмитрівська сільська рада  

 

вирішила: 
 

7. Надати гр. Полоз Олександрі Микитівні дозвіл на виготовлення 
проекту із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) орієнтовною 
площею – 0.2500 га, за адресою: с. Цибулеве, вул. Криворізька, 12 на території 
Цибулівського старостинського округу Дмитрівської сільської ради, 
Знам’янського району, Кіровоградської області. 

2. Зобов’язати гр. Полоз Олександру Микитівну замовити проект 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки вказаної в п.1 
цього рішення в землевпорядній організації, що має відповідну ліцензію, та 
подати його на затвердження чергової сесії. 

3. Обмір земельної ділянки землевпорядними підприємствами проводити в 
присутності представників сільської ради та суміжних землекористувачів. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово - комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова    Н. СТИРКУЛЬ 
 
 



П’ЯТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
 

с. Дмитрівка 

 

Про розгляд заяв громадян 

«Про вилучення земельних ділянок» 

 

 

Заслухавши та обговоривши заяви громадян та керуючись статтею 141 
Земельного кодексу України, пунктом 34 ст.26, статтею 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Дмитрівська сільська рада  

 

вирішила: 

 

1.Припинити право користування земельними ділянками у громадян, які 
подали заяви про добровільну відмову від земельної ділянки, згідно з додатком. 

2. Відділу земельних відносин, комунальної власності апарату 
Дмитрівської сільської ради внести зміни в земельно – облікові документи. 

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської 
ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово – 

комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього природного 
середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова                                 Н.СТИРКУЛЬ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Додаток  
до рішення Дмитрівської сільської ради 

від                                 року №           
 

 

 

ГРОМАДЯНИ 

які подали заяви про добровільну відмову від земельної ділянки 

 
 

1. Артьомова Катерина Олександрівна – орієнтовною площею 0,20 га. 

для ведення особистого селянського господарства за адресою: с. Дмитрівка, 

вул. Добровольського.; 
 

 

 

СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ                                      Л. КАМІНСЬКА 

 



П’ЯТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про розгляд клопотання  
гр. Іваненка Р. В. «Про добровільну відмову  
від права власності на земельну ділянку на користь  
Дмитрівської сільської ради» 

 

 

Заслухавши та обговоривши нотаріально посвідчену заяву гр. Іваненка Р. 
В. «Про добровільну відмову від права власності на земельну ділянку на 
користь Дмитрівської сільської ради та укладання договору про передачу права 
власності на земельну ділянку» керуючись пунктом «к» статті 12, пунктом «а» 
статті 140, частиною першої та другою статті 142 Земельного кодексу України, 
ст. ст. 346, 347 Цивільного кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Дмитрівська 
сільська рада 

вирішила: 

 

1. Прийняти у комунальну власність земельну ділянку площею 2,0000 га 
(кадастровий номер 3522281900:02:000:5527) для ведення особистого 
селянського господарства, розташовану на території Дмитрівської сільської 
ради, у зв’язку з добровільною відмовою власника зазначеної земельної 
ділянки. 

2. Доручити сільському голові укласти від імені Дмитрівської сільської 
ради із власником земельної ділянки гр. Іваненком Русланом Вікторовичем 
угоду про передачу права власності на земельну ділянку, зазначену у п. 1 цього 
рішення, у комунальну власність, яка відповідно до вимог закону підлягає 
нотаріальному посвідченню. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 
 

 

 

Дмитрівський сільський голова     Н. СТИРКУЛЬ 



П’ЯТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

 

Про розгляд клопотання гр. Логвінова Р. В. «Про надання 

дозволу на виготовлення технічної документації щодо 

відведення земельної ділянки у власність  
для ведення особистого селянського господарства» 

 

 

Розглянувши та обговоривши клопотання гр. Логвінова Руслана 
Вікторовича «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства із земель комунальної власності Дмитрівської 
сільської ради, орієнтовним розміром 2,0 га», керуючись пунктом «а» частини 
першої ст. 12, 22, ч. 6 ст. 79-1, 83, 116, 118, 121, 125 Земельного Кодексу 
України, ст. ст. 1, 2, 10, 16, пункту 34 частини першої статті 26, 59, 60, 71, 73 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи поставу 
Верховного Суду від 04 травня 2020 року у справі № 802/1539/17-а та згідно ст. 
118 Земельного Кодексу України земельні ділянки відводяться у приватну 
власність на підставі проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки, Дмитрівська сільська рада  

 

вирішила: 

 

1. Відмовити гр. Логвінову Руслану Вікторовичу у наданні дозволу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства із земель комунальної власності Дмитрівської сільської ради 
орієнтовним розміром 2,00 га, на підставі частини 7 ст. 118 Земельного кодексу 
України у зв’язку з невідповідністю місця розташування бажаної земельної 
ділянки вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових 
актів а саме:  

- земельна ділянка, за рахунок якої заявник виявив бажання отримати у 
власність земельну ділянку, сформована і має кадастровий номер 
3522281500:02:002:9246 загальною площею 45,5942 га, згідно ч. 6 ст. 79-1 

Земельного кодексу України формування земельних ділянок шляхом поділу та 
об'єднання раніше сформованих земельних ділянок, які перебувають у 
власності або користуванні, без зміни їх цільового призначення здійснюються 



за технічною документацією із землеустрою щодо поділу та об'єднання 
земельних ділянок; 

- заявник просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації 
щодо відведення земельної ділянки у власність, що суперечить пункту 7 ст. 118 
Земельного кодексу України а саме: відповідний орган виконавчої влади або 
орган місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи 
комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених 
статтею 122 цього Кодексу, розглядає клопотання у місячний строк і дає дозвіл 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або 
надає мотивовану відмову у його наданні. 

Зазначений в клопотанні вид документації не передбачений Законом 
України «Про землеустрій». 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова     Н. СТИРКУЛЬ 

 



П’ЯТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

 

Про розгляд клопотання гр. Логвінової К.С. «Про надання 

дозволу на виготовлення технічної документації щодо 

відведення земельної ділянки у власність  
для ведення особистого селянського господарства» 

 

 

Розглянувши та обговоривши клопотання гр. Логвінової К.С. «Про 
надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства із земель комунальної власності Дмитрівської сільської ради, 
орієнтовним розміром 2,0 га», керуючись пунктом «а» частини першої ст. 12, 
22, ч. 6 ст. 79-1, 83, 116, 118, 121, 125 Земельного Кодексу України, ст. ст. 1, 2, 
10, 16, пункту 34 частини першої статті 26, 59, 60, 71, 73 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи поставу Верховного Суду від 
04 травня 2020 року у справі № 802/1539/17-а та згідно ст. 118 Земельного 
Кодексу України земельні ділянки відводяться у приватну власність на підставі 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Дмитрівська 
сільська рада  

 

вирішила: 

 

1. Відмовити гр. Логвіновій Катерині Степанівні у наданні дозволу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства із земель комунальної власності Дмитрівської сільської ради 
орієнтовним розміром 2,00 га, на підставі частини 7 ст. 118 Земельного кодексу 
України у зв’язку з невідповідністю місця розташування бажаної земельної 
ділянки вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових 
актів а саме:  

- земельна ділянка, за рахунок якої заявник виявив бажання отримати у 
власність земельну ділянку, сформована і має кадастровий номер 
3522281500:02:002:9246 загальною площею 45,5942 га, згідно ч. 6 ст. 79-1 

Земельного кодексу України формування земельних ділянок шляхом поділу та 
об'єднання раніше сформованих земельних ділянок, які перебувають у 
власності або користуванні, без зміни їх цільового призначення здійснюються 



за технічною документацією із землеустрою щодо поділу та об'єднання 
земельних ділянок; 

- заявник просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації 
щодо відведення земельної ділянки у власність, що суперечить пункту 7 ст. 118 
Земельного кодексу України а саме: відповідний орган виконавчої влади або 
орган місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи 
комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених 
статтею 122 цього Кодексу, розглядає клопотання у місячний строк і дає дозвіл 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або 
надає мотивовану відмову у його наданні. 

Зазначений в клопотанні вид документації не передбачений Законом 
України «Про землеустрій». 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова     Н. СТИРКУЛЬ 

 



П’ЯТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                              Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства для надання 

у власність гр. Прудкій Р.С. 
 

 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Прудкої Р.С. «Про надання дозволу 
на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства для надання у власність» та 
керуючись ст. ст. 22, 81, 118, 119, 121, Земельного кодексу України, ст. ст. 25, 
50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» Дмитрівська сільська рада  

 

вирішила: 
 

1. Надати гр. Прудкій Руслані Сергіївні дозвіл на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства (Код КВЦПЗ 01.03.) орієнтовною площею 
– 2.0000 га, з них – 2,0000 га. пасовище, на території Дмитрівської сільської 
ради, Знам’янського району, Кіровоградської області, за межами населеного 
пункту. 

2. Зобов’язати гр. Прудку Руслану Сергіївну замовити проект землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки вказаної в п.1 цього рішення в 
землевпорядній організації, що має відповідну ліцензію, та подати його на 
затвердження чергової сесії. 

3. Обмір земельної ділянки землевпорядними підприємствами проводити в 
присутності представників сільської ради та суміжних землекористувачів. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово - комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова    Н. СТИРКУЛЬ 
 
 



П’ЯТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою  
щодо відведення земельних ділянок  
у власність гр. Репенку Л.І. 
 

      Заслухавши та обговоривши заяву гр. Репенка Л.І. «Про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність» та 
керуючись ст. ст. 12, 118, 121, Земельного кодексу України, ст. ст. 25, 50 Закону 
України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Дмитрівська сільська рада  
 

вирішила: 
 

1. Затвердити гр. Репенку Леоніду Івановичу проект землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського 
господарства (код за КВЦПЗ 01.03) загальною площею 1.0126 га, рілля в 
с.Іванківці, б/н на території Іванковецької сільської ради , Знам’янського 
району, Кіровоградської області.  

2. Передати гр. Репенку Леоніду Івановичу у приватну власність земельну 
ділянку з кадастровим номером 3522281900:51:000:0082 площею 0.4669 га., 
рілля, та земельну ділянку з кадастровим номером 3522281900:51:000:0086 
площею 0,5457 га., рілля розташовану за адресою: Кіровоградська область, 
Знам’янський район, с. Іванківці,  для ведення особистого селянського 
господарства. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово - комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 
 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 
 
 



П’ЯТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                              Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства для надання 

у власність гр. Руденку І.В. 
 

 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Руденку І.В. «Про надання дозволу 
на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства для надання у власність» та 
керуючись ст. ст. 22, 81, 118, 119, 121, Земельного кодексу України, ст. ст. 25, 
50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» Дмитрівська сільська рада  

 

вирішила: 
 

8. Надати гр. Руденку Івану Васильовичу дозвіл на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства (Код КВЦПЗ 01.03.) орієнтовною площею 
– 2,0000 га, в тому числі по угіддях — 2,0000 га, пасовища за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення на території Дмитрівської сільської ради, 
Знам’янського району, Кіровоградської області. 

2. Зобов’язати гр. Руденка Івана Васильовича замовити проект 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки вказаної в п.1 
цього рішення в землевпорядній організації, що має відповідну ліцензію, та 
подати його на затвердження чергової сесії. 

3. Обмір земельної ділянки землевпорядними підприємствами проводити в 
присутності представників сільської ради та суміжних землекористувачів. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово - комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова    Н. СТИРКУЛЬ 
 
 



П’ЯТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки  

у власність гр. Рябушеву А.О. 

 

      Заслухавши та обговоривши заяву гр. Рябушева А.О. «Про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність» та 
керуючись ст. ст. 12, 118, 121, Земельного кодексу України, ст. ст. 25, 50 Закону 
України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Дмитрівська сільська рада  
 

вирішила: 

 

1. Затвердити гр. Рябушеву Артему Олександровичу проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (Код за КВЦПЗ 01.03) загальною площею 2.0000 га, 

на території Дмитрівської сільської ради Знам’янського району Кіровоградської 
області. 

2. Передати гр. Рябушеву Артему Олександровичу у приватну власність 
земельну ділянку з кадастровим номером 3522281500:02:002:5331 площею 
2.0000 га., рілля, розташовану за адресою: Кіровоградська область, 
Знам’янський район, Дмитрівська сільська рада, для ведення особистого 
селянського господарства. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово - комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 

 
 



П'ЯТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                           Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про розгляд заяви гр. Сайко М.О. 
та внесення змін до рішення двадцять третьої сесії  
сьомого скликання Дмитрівської сільської ради 

від 21 лютого  2020 року № 683 

 

 

      Розглянувши заяву гр. Сайко М.О. «Про внесення змін до рішення № 683 
від 21 лютого 2020 року» та керуючись ст. 12 Земельного кодексу України, ст. 
19 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», та у зв’язку з уточненням площі, Дмитрівська 
сільська рада  

вирішила: 
 

1. Внести зміни до рішення двадцять третьої сесії сьомого скликання 
Дмитрівської сільської ради від 21 лютого 2020 року № 683 та викласти його в 
наступній редакції. 

«Надати гр. Сайко Михайлу Олексійовичу дозвіл на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення 
особистого селянського господарства (коди КВЦПЗ – 01.03.) орієнтовною 
загальною площею – 1,7100 га., з них: 

1,4000га., рілля, за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 
3522281500:02:002:9198; 

   0,3100 га., рілля, за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 
3522281500:02:002:9198 за рахунок земель сільськогосподарського призначення 
на території Дмитрівської сільської ради, Знам’янського району, 
Кіровоградської області, за межами населеного пункту. 

2. Зобов’язати гр. Сайко Михайла Олексійовича замовити проект 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки вказаної в п.1 
цього рішення в землевпорядній організації, що має відповідну ліцензію, та 
подати його на затвердження чергової сесії. 

3. Обмір земельної ділянки землевпорядними підприємствами проводити в 
присутності представників сільської ради та суміжних землекористувачів. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово - комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів». 



2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської 
ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово - 

комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього природного 
середовища та благоустрою населених пунктів. 
 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 
 



П’ЯТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                              Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства для надання 

 у власність гр. Саргсян Г.Р. 
 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Саргсян Г.Р. «Про надання дозволу 
на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства для надання у власність» та 
керуючись ст. ст. 22, 81, 118, 119, 121, Земельного кодексу України, ст. ст. 25, 
50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» Дмитрівська сільська рада  

 

вирішила: 
 

9. Надати гр. Саргсян Гоар Радіківні дозвіл на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства (Код КВЦПЗ 01.03.) орієнтовною площею 
– 2.0000 га, в тому числі по угіддях — 2.0000 га, пасовища за рахунок земель 

сільсьогосподарського призначення на території Цибулівського 
старостинського округу Дмитрівської сільської ради, Знам’янського району, 
Кіровоградської області. 

2. Зобов’язати гр. Саргсян Гоар Радіківну замовити проект землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки вказаної в п.1 цього рішення в 
землевпорядній організації, що має відповідну ліцензію, та подати його на 
затвердження чергової сесії. 

3. Обмір земельної ділянки землевпорядними підприємствами проводити в 
присутності представників сільської ради та суміжних землекористувачів. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово - комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова    Н. СТИРКУЛЬ 
 
 



П’ЯТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                              Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства для надання 

 у власність гр. Саргсян С.Р. 
 

 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Саргсян С.Р. «Про надання дозволу 
на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства для надання у власність» та 
керуючись ст. ст. 22, 81, 118, 119, 121, Земельного кодексу України, ст. ст. 25, 
50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» Дмитрівська сільська рада  

 

вирішила: 
 

10. Надати гр. Саргсян Сюзанні Радіківні дозвіл на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства (Код КВЦПЗ 01.03.) орієнтовною площею 
– 2.0000 га, в тому числі по угіддях — 2.0000 га, пасовища за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення на території Дмитрівської сільської ради, 
Знам’янського району, Кіровоградської області. 

2. Зобов’язати гр. Саргсян Сюзанну Радіківну замовити проект 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки вказаної в п.1 
цього рішення в землевпорядній організації, що має відповідну ліцензію, та 
подати його на затвердження чергової сесії. 

3. Обмір земельної ділянки землевпорядними підприємствами проводити в 
присутності представників сільської ради та суміжних землекористувачів. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово - комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова    Н. СТИРКУЛЬ 
 
 



П’ЯТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                              Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства для надання 

у власність гр. Сафроновій Г.М. 
 

 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Сафронової Г.М. «Про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства для надання у 
власність» та керуючись ст. ст. 22, 81, 118, 119, 121, Земельного кодексу 
України, ст. ст. 25, 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» Дмитрівська сільська рада  

 

вирішила: 
 

1.Надати гр. Сафроновій Галині Миколаївні дозвіл на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства (Код КВЦПЗ 01.03.) орієнтовною 
площею – 2,0000 га., з них – 2,000 га. рілля, на території Дмитрівської сільської 
ради, Кропивницького району, Кіровоградської області, в межах населеного 
пункту. 

2. Зобов’язати гр. Сафронову Галину Миколаївну замовити проект 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки вказаної в п.1 
цього рішення в землевпорядній організації, що має відповідну ліцензію, та 
подати його на затвердження чергової сесії. 

3. Обмір земельної ділянки землевпорядними підприємствами проводити в 
присутності представників сільської ради та суміжних землекористувачів. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово - комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова    Н. СТИРКУЛЬ 
 
 



П’ЯТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

 

Про виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо 
поділу земельної ділянки комунальної 
власності з кадастровим номером 
3522288500:02:000:9570 

 

 

Керуючись ст.12, 79, 791, п. 12 ст. 186 ЗК України, ст. ст. 25, 26, 56 Закону 
України  «Про землеустрій», п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Дмитрівська сільська рада  

 

вирішила: 

 

1.Надати дозвіл на виготовлення технічної документацію із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки комунальної власності з кадастровим номером 
3522288500:02:000:9570, площею 4,4012 га., з цільовим призначенням - землі 
запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 
користування громадянам чи юридичним особам) (код16.00), землі 
сільськогосподарського призначення, яка знаходиться на території 
Дмитрівської сільської ради Знам’янського району Кіровоградської області на 2 

(дві) земельні ділянки, без зміни цільового призначення. 
2. Відділу земельних відносин, комунальної власності розроблену технічну 

документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної 
власності подати на розгляд та затвердження чергової сесії. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів.» 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова     Н. СТИРКУЛЬ 

 



П’ЯТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою  
щодо відведення земельних ділянок  

у власність гр. Ткаченко К.Д. 

 

      Заслухавши та обговоривши заяву гр. Ткаченко К.Д. «Про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність» та 
керуючись ст. ст. 12, 118, 121, Земельного кодексу України, ст. ст. 25, 50 Закону 
України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Дмитрівська сільська рада  
 

вирішила: 

 

1. Затвердити гр. Ткаченко Катерині Дем’янівні проект землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського 
господарства ( КВЦПЗ А 01.03) загальною площею 1.4318 га, за адресою: с. 
Іванківці на території Іванковецької сільської ради Зна’янського району 
Кіровоградської області. 

2. Передати гр. Ткаченко Катерині Дем’янівні у приватну власність 
земельну ділянку з кадастровим номером 3522281900:51:000:0078 площею 
0.6142 га., рілля, земельну ділянку з кадастровим номером 
3522281900:51:000:0064 площею 0.2138 га., рілля, земельну ділянку з 
кадастровим номером 3522281900:51:000:0083 площею 0.4011 га., рілля та 
земельна ділянка з кадастроим номером 3522281900:51:000:0066 площею 
0.2027 га розташовані за адресою: Кіровоградська область, Знам’янський район, 
с. Іванківці, для ведення особистого селянського господарства. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово - комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 

 
 



П’ЯТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки  
у власність гр. Ткаченку Т.С. 
 

      Заслухавши та обговоривши заяву гр. Ткаченка Т.С. «Про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність» та 
керуючись ст. ст. 12, 118, 121, Земельного кодексу України, ст. ст. 25, 50 Закону 
України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Дмитрівська сільська рада  
 

вирішила: 
 

1. Затвердити гр. Ткаченку Тарасу Сергійовичу проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (Код за КВЦПЗ 01.03) загальною площею 2.0000 га, на території 
Дмитрівської сільської ради Знам’янського району Кіровоградської області. 

2. Передати гр. Ткаченку Тарасу Сергійовичу у приватну власність 
земельну ділянку з кадастровим номером 3522281500:02:002:9242 площею 
2.0000 га., рілля, розташовану за адресою: Кіровоградська область, 
Знам’янський район, Дмитрівська сільська рада, для ведення особистого 
селянського господарства. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово - комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 
 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 
 
 



П’ЯТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 

з кадастровим номером 3522281900:02:000:9023 

від 28.12.2011 року укладеного з  
ТОВ Агрофірма «Іванківці» 

 

 

Розглянувши клопотання директора ТОВ Агрофірма «Іванківці» та керуючись 
ст. ст. 12, 22, 31, 93, 116, пунктом 21 Перехідних положень Земельного кодексу 
України, ст. 26, ч. 5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст. 30 Закону України «Про оренду землі», Дмитрівська сільська рада  
 

вирішила: 

 

1. Внести наступні зміни до Договору оренди землі укладеного з ТОВ 
Агрофірма «Іванківці» від 28.12.2011 року, зареєстрованого у відділі 
Держкомзему у Знам’янському районі від 30.12.2011 року за № 
352228194001129 (далі Договір): 

1.1 Встановити орендну плату за користування земельною ділянкою у 
розмірі 12 (дванадцять) % нормативної грошової оцінки земельної ділянки на 
момент укладення додаткової угоди. 

1.2 Замінити у всіх розділах і пунктах Договору орендодавця з 
«Знам’янська районна державна адміністрація» на «Дмитрівська сільська рада 
Знам’янського району Кіровоградської області». 

1.3 Пункт 55 Договору викласти в новій редакції відповідно до 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки на момент укладення 
додаткової угоди. 

1.4 Пункт 8 Договору викласти в новій редакції: «Термін дії договору 
оренди до 28.12.2028 року. 

1.5 Пункт 9 Договору викласти в новій редакції відповідно до нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки на момент укладення додаткової угоди. 

1.6 Пункт 31 Договору доповнити абзацом: «-забезпечувати дотримання 
режиму використання земель сільськогосподарського призначення в частині 
недопущення спалювання поживних решток на сільськогосподарських 
угіддях». 

2. Всі інші умови Договору оренди землі залишити незмінними. 
3. Орендарю: 



- підготувати проект додаткової угоди до Договору оренди землі 
укладеного з ТОВ Агрофірма «Іванківці» від 28.12.2011 року, зареєстрованого у 
відділі Держкомзему у Знам’янському районі від 30.12.2011 року за № 
352228194001129, викласти його в новій редакції зі змінами, викладеними у 
цьому рішенні та подати на підпис Дмитрівському сільському голові. 

- подати на державну реєстрацію укладену додаткову угоду відповідно до 
Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 
їх обтяжень». 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово - комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів». 
 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 
 



П’ЯТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 

з кадастровим номером 3522281900:02:000:9024 

від 28.12.2011 року укладеного з  
ТОВ Агрофірма «Іванківці» 

 

 

Розглянувши клопотання директора ТОВ Агрофірма «Іванківці» та керуючись 
ст. ст. 12, 22, 31, 93, 116, пунктом 21 Перехідних положень Земельного кодексу 
України, ст. 26, ч. 5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст. 30 Закону України «Про оренду землі», Дмитрівська сільська рада  
 

вирішила: 

 

1. Внести наступні зміни до Договору оренди землі укладеного з ТОВ 
Агрофірма «Іванківці» від 28.12.2011 року, зареєстрованого у відділі 
Держкомзему у Знам’янському районі від 30.12.2011 року за № 
352228194001130 (далі Договір): 

1.1 Встановити орендну плату за користування земельною ділянкою у 
розмірі 12 (дванадцять) % нормативної грошової оцінки земельної ділянки на 
момент укладення додаткової угоди. 

1.2 Замінити у всіх розділах і пунктах Договору орендодавця з 
«Знам’янська районна державна адміністрація» на «Дмитрівська сільська рада 
Знам’янського району Кіровоградської області». 

1.3 Пункт 55 Договору викласти в новій редакції відповідно до 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки на момент укладення 
додаткової угоди. 

1.4 Пункт 8 Договору викласти в новій редакції: «Термін дії договору 
оренди до 28.12.2028 року. 

1.5 Пункт 9 Договору викласти в новій редакції відповідно до нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки на момент укладення додаткової угоди. 

1.6 Пункт 31 Договору доповнити абзацом: «-забезпечувати дотримання 
режиму використання земель сільськогосподарського призначення в частині 
недопущення спалювання поживних решток на сільськогосподарських 
угіддях». 

2. Всі інші умови Договору оренди землі залишити незмінними. 
3. Орендарю: 



- підготувати проект додаткової угоди до Договору оренди землі 
укладеного з ТОВ Агрофірма «Іванківці» від 28.12.2011 року, зареєстрованого у 
відділі Держкомзему у Знам’янському районі від 30.12.2011 року за № 
352228194001130, викласти його в новій редакції зі змінами, викладеними у 
цьому рішенні та подати на підпис Дмитрівському сільському голові. 

- подати на державну реєстрацію укладену додаткову угоду відповідно до 
Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 
їх обтяжень».4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово - комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів». 
 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 
 



П’ЯТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 

з кадастровим номером 3522281900:02:000:9025 

від 28.12.2011 року укладеного з  
ТОВ Агрофірма «Іванківці» 

 

 

Розглянувши клопотання директора ТОВ Агрофірма «Іванківці» та керуючись 
ст. ст. 12, 22, 31, 93, 116, пунктом 21 Перехідних положень Земельного кодексу 
України, ст. 26, ч. 5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст. 30 Закону України «Про оренду землі», Дмитрівська сільська рада  
 

вирішила: 

 

1. Внести наступні зміни до Договору оренди землі укладеного з ТОВ 
Агрофірма «Іванківці» від 28.12.2011 року, зареєстрованого у відділі 
Держкомзему у Знам’янському районі від 30.12.2011 року за № 
352228194001128 (далі Договір): 

1.1 Встановити орендну плату за користування земельною ділянкою у 
розмірі 12 (дванадцять) % нормативної грошової оцінки земельної ділянки на 
момент укладення додаткової угоди. 

1.2 Замінити у всіх розділах і пунктах Договору орендодавця з 
«Знам’янська районна державна адміністрація» на «Дмитрівська сільська рада 
Знам’янського району Кіровоградської області». 

1.3 Пункт 55 Договору викласти в новій редакції відповідно до 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки на момент укладення 
додаткової угоди. 

1.4 Пункт 8 Договору викласти в новій редакції: «Термін дії договору 
оренди до 28.12.2028 року. 

1.5 Пункт 9 Договору викласти в новій редакції відповідно до нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки на момент укладення додаткової угоди. 

1.6 Пункт 31 Договору доповнити абзацом: «-забезпечувати дотримання 
режиму використання земель сільськогосподарського призначення в частині 
недопущення спалювання поживних решток на сільськогосподарських 
угіддях». 

2. Всі інші умови Договору оренди землі залишити незмінними. 
3. Орендарю: 



- підготувати проект додаткової угоди до Договору оренди землі укладеного з 
ТОВ Агрофірма «Іванківці» від 28.12.2011 року, зареєстрованого у відділі 
Держкомзему у Знам’янському районі від 30.12.2011 року за № 
352228194001128, викласти його в новій редакції зі змінами, викладеними у 
цьому рішенні та подати на підпис Дмитрівському сільському голові. 
- подати на державну реєстрацію укладену додаткову угоду відповідно до 
Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 
їх обтяжень». 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово - комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів». 
 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 
 



П’ЯТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                              Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства для надання 

 у власність гр. Тюпа Т.В. 
 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Тюпа Т.В. «Про надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства для надання у власність» та 
керуючись ст. ст. 22, 81, 118, 119, 121, Земельного кодексу України, ст. ст. 25, 
50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» Дмитрівська сільська рада  

 

вирішила: 
 

11. Надати гр. Тюпа Тетяні Василівні дозвіл на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства (Код КВЦПЗ 01.03.) орієнтовною площею 
– 2.0000 га, в тому числі по угіддях — 2.0000 га, пасовище за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення на території Дмитрівської сільської ради, 
Знам’янського району, Кіровоградської області. 

2. Зобов’язати гр. Тюпа Тетяну Василівну замовити проект землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки вказаної в п.1 цього рішення в 
землевпорядній організації, що має відповідну ліцензію, та подати його на 
затвердження чергової сесії. 

3. Обмір земельної ділянки землевпорядними підприємствами проводити в 
присутності представників сільської ради та суміжних землекористувачів. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово - комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова    Н. СТИРКУЛЬ 
 
 



П’ЯТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки  

у власність гр. Ужвенко В.Г. 

 

      Заслухавши та обговоривши заяву гр. Ужвенко В.Г. «Про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність» та 
керуючись ст. ст. 12, 118, 121, Земельного кодексу України, ст. ст. 25, 50 Закону 
України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Дмитрівська сільська рада  
 

вирішила: 

 

1. Затвердити гр. Ужвенко Валентині Григорівні проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (Код за КВЦПЗ 01.03) загальною площею 0.8000 га, за адресою: 
с.Веселий Кут на території Дмитрівської сільської ради Знам’янського району 
Кіровоградської області. 

2. Передати гр. Ужвенко Валентині Григорівні у приватну власність 
земельну ділянку з кадастровим номером 3522281500:52:000:0057 площею 
0.8000 га., рілля, розташовану за адресою: Кіровоградська область, 
Знам’янський район, с. Веселий Кут, для ведення особистого селянського 
господарства. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово - комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 

 
 



П’ЯТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                              Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства для надання 

у власність гр. Федорову М.М. 
 

 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Федорова М.М. «Про надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства для надання у 
власність» та керуючись ст. ст. 22, 81, 118, 119, 121, Земельного кодексу 
України, ст. ст. 25, 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» Дмитрівська сільська рада  

 

вирішила: 
 

1.Надати гр. Федорову Миколі Миколайовичу дозвіл на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства (Код КВЦПЗ 01.03.) орієнтовною 
площею – 2,0000 га, в тому числі по угіддях — 2,0000 га, пасовища за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення на території Дмитрівської сільської 
ради, Знам’янського району, Кіровоградської області. 

2.Зобов’язати гр. Федорова Миколу Миколайовичу замовити проект 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки вказаної в п.1 
цього рішення в землевпорядній організації, що має відповідну ліцензію, та 
подати його на затвердження чергової сесії. 

3. Обмір земельної ділянки землевпорядними підприємствами проводити в 
присутності представників сільської ради та суміжних землекористувачів. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово - комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова    Н. СТИРКУЛЬ 
 
 



П’ЯТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                              Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства для надання 

у власність гр. Хамковій Ю.С. 

 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Хамкової Ю.С. «Про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства для надання у 
власність» та керуючись ст. ст. 22, 81, 118, 119, 121, Земельного кодексу 

України, ст. ст. 25, 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» Дмитрівська сільська рада  

 

вирішила: 

 

1. Надати гр. Хамковій Юлії Сергіївні дозвіл на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства (Код КВЦПЗ 01.03.) орієнтовною площею 
– 1.0000 га, на території Дмитрівської сільської ради, Знам’янського району, 
Кіровоградської області за межами населеного пункту. 

2. Зобов’язати гр. Хамкову Юлію Сергіївну замовити проект землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки вказаної в п.1 цього рішення в 
землевпорядній організації, що має відповідну ліцензію, та подати його на 
затвердження чергової сесії. 

3. Обмір земельної ділянки землевпорядними підприємствами проводити в 
присутності представників сільської ради та суміжних землекористувачів. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово - комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова    Н. СТИРКУЛЬ 

 
 



П’ЯТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про розгляд клопотання  
гр. Хачатрян В. В. 

«Про затвердження проекту із  
землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки у власність для  
ведення особистого селянського  
господарства» 

 

 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Хачатрян В. В. «Про затвердження 
проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність» та 
керуючись ст. ст. 12, 118, 121, ЗК України, ст. 25, 50 Закону України «Про 
землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Дмитрівська сільська рада 

вирішила: 

 

1. Відмовити у затвердженні Проекту із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Хачатрян Вірі Василівні для ведення 
особистого селянського господарства (КВЦПЗ – А.01.03) в зв’язку з 
невідповідність місця розташування об'єктів вимогам законів, прийнятих 
відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених 
пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-

економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-

територіальних одиниць, а саме: 
- Зазначена земельна ділянка сформована за рахунок поділу земельної 

ділянки з кадастровим номером 3522281900:02:000:9047 площею 233,0638 га 

згідно Технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 
земельних ділянок, яка не відповідає вимогам чинного законодавства та не 
затверджено у відповідності до абзацу 4 пункту 12 ст. 186 Земельного кодексу 
України; 

- Проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 
Хачатрян Вірі Василівні не відповідає ст. 50 Закону України «Про землеустрій» 
(відсутні матеріали погодження); 

- не дотримано вимоги п. 3.2. «Вимог до технічного і технологічного 
забезпечення виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт» 
(Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11.02.2014 
№ 65), а саме: створені виконавцями робіт топографо-геодезичні і 



картографічні матеріали підписуються керівником суб’єкта господарювання та 
сертифікованим інженером-геодезистом; 

- в проекті землеустрою відсутня відомість перетворення координат із 
системи СК-63 у систему УСК-2000, що не відповідає Порядку використання 
Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 при 
здійсненні робіт із землеустрою (Наказ Міністерства аграрної політики та 
продовольства України від 02.12.2016 1№ 509); 

- згідно технічних характеристик приймача GPS TRIMBLE 5700, за 
допомогою якого здійснювались геодезичні роботи, базисна лінія становить до 
30 км, а в схемі GNSS- спостережень від базової станції до земельної ділянки 
вказано 44,171 км. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова     Н. СТИРКУЛЬ 

 



П’ЯТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки  

у власність гр. Чемерис С.А. 
 

      Заслухавши та обговоривши заяву гр. Чемерис С.А. «Про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність» та 
керуючись ст. ст. 12, 118, 121, Земельного кодексу України, ст. ст. 25, 50 Закону 
України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Дмитрівська сільська рада  
 

вирішила: 

 

1. Затвердити гр. Чемерис Світлані Анатоліївні проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (Код за КВЦПЗ 01.03) загальною площею 0.8000 га, за адресою: с. 
Веселий Кут на території Дмитрівської сільської ради Знам’янського району 
Кіровоградської області. 

2. Передати гр. Чемерис Світлані Анатоліївні у приватну власність 
земельну ділянку з кадастровим номером 3522281500:52:000:0054 площею 
0.8000 га., рілля, розташовану за адресою: Кіровоградська область, 
Знам’янський район, с. Веселий Кут, для ведення особистого селянського 
господарства. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово - комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 

 
 



П’ЯТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки  
у власність гр. Чемерису В.І. 
 

      Заслухавши та обговоривши заяву гр. Чемерис В.І. «Про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність» та 
керуючись ст. ст. 12, 118, 121, Земельного кодексу України, ст. ст. 25, 50 Закону 
України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Дмитрівська сільська рада  
 

вирішила: 
 

1. Затвердити гр. Чемерису Віталію Івановичу проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (Код за КВЦПЗ 01.03) загальною площею 0.8000 га, за адресою: с. 
Веселий Кут на території Дмитрівської сільської ради Знам’янського району 
Кіровоградської області. 

2. Передати гр. Чемерису Віталію Івановичу у приватну власність земельну 
ділянку з кадастровим номером 3522281500:52:000:0058 площею 0.8000 га., 
рілля, розташовану за адресою: Кіровоградська область, Знам’янський район, с. 
Веселий Кут, для ведення особистого селянського господарства. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово - комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 
 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 
 
 



П’ЯТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки  
у власність гр. Чорній Ю.С. 
 

      Заслухавши та обговоривши заяву гр. Чорної Ю.С. «Про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність» та 

керуючись ст. ст. 12, 118, 121, Земельного кодексу України, ст. ст. 25, 50 Закону 
України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Дмитрівська сільська рада  
 

вирішила: 
 

1. Затвердити гр. Чорній Юлії Сергіївні проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (Код за КВЦПЗ 01.03) загальною площею 0.8000 га, на території 
Дмитрівської сільської ради Знам’янського району Кіровоградської області. 

2. Передати гр. Чорній Юлії Сергіївні у приватну власність земельну 
ділянку з кадастровим номером 3522281500:02:002:5329 площею 0.8000 га., 
рілля, розташовану за адресою: Кіровоградська область, Знам’янський район, 
Дмитрівська сільська рада, для ведення особистого селянського господарства. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово - комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 
 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 
 
 



П’ЯТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки  
у власність гр. Чорному М.М. 
 

      Заслухавши та обговоривши заяву гр. Чорного М.М. «Про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність» та 
керуючись ст. ст. 12, 118, 121, Земельного кодексу України, ст. ст. 25, 50 Закону 
України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Дмитрівська сільська рада  
 

вирішила: 
 

1. Затвердити гр. Чорному Марку Миколайовичу проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (Код за КВЦПЗ 01.03) загальною площею 0.8000 га, 
на території Дмитрівської сільської ради Знам’янського району Кіровоградської 
області. 

2. Передати гр. Чорному Марку Миколайовичу у приватну власність 
земельну ділянку з кадастровим номером 3522281500:02:002:5327 площею 
0.8000 га., рілля, розташовану за адресою: Кіровоградська область, 
Знам’янський район, Дмитрівська сільська рада, для ведення особистого 
селянського господарства. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово - комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 
 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 
 
 



П’ЯТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                              Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства для надання 

 у власність гр. Шаповал В.В. 

 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Шаповал В.В. «Про надання дозволу 
на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства для надання у власність» та 
керуючись ст. ст. 22, 81, 118, 119, 121, Земельного кодексу України, ст. ст. 25, 
50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» Дмитрівська сільська рада  

 

вирішила: 
 

1. Надати гр. Шаповал Вірі Василівні дозвіл на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства (Код КВЦПЗ 01.03.) орієнтовною площею 
– 2.0000 га, на території Дмитрівської сільської ради, Знам’янського району, 
Кіровоградської області за межами населеного пункту. 

2. Зобов’язати гр. Шаповал Віру Василівну замовити проект землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки вказаної в п.1 цього рішення в 
землевпорядній організації, що має відповідну ліцензію, та подати його на 
затвердження чергової сесії. 

3. Обмір земельної ділянки землевпорядними підприємствами проводити в 
присутності представників сільської ради та суміжних землекористувачів. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово - комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова    Н. СТИРКУЛЬ 
 
 



П’ЯТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                              Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про розгляд клопотання гр. Шаповалової О.В.  
«Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства для надання 

у власність»  

Розглянувши та обговоривши клопотання гр. Шаповалової О.В. «Про 
надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства для 
надання у власність», керуючись ст. ст. 7, 14, 140 -144 Конституції України, 

пунктом «а» частини першої ст. 12, 22, 83, 116, 118, 121, 125 Земельного 
Кодексу України, ст. ст. 1, 2, 10, 16 пункту 34 частини першої статті 26, 59, 60, 
71, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи 
той факт, що земельна ділянка, зазначена на графічних матеріалах щодо 
бажаного місця розташування земельної ділянки, доданих до клопотання гр. 
Шаповалової О.В., не перебуває в комунальній власності сільської ради, а 
відноситься до невитребуваних земельних ділянок, що свідчить про 
невідповідність місця розташування бажаної земельної ділянки вимогам законів 

та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, Дмитрівська 
сільська рада  

вирішила: 
 

1. Відмовити гр. Шаповаловій Олені Валеріївні у наданні дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
приватну власність орієнтовною площею 2,00 га. для ведення особистого 
селянського господарства, за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення на території Дмитрівської сільської ради Знам’янського району 

Кіровоградської області у зв’язку з невідповідністю місця розташування 
бажаної земельної ділянки вимогам законів та прийнятих відповідно до них 
нормативно-правових актів. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово - комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 
 

 

Дмитрівський сільський голова    Н. СТИРКУЛЬ 



П’ЯТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою  
щодо відведення земельних ділянок  
в оренду гр. Яблонському В.В. 
 

      Заслухавши та обговоривши заяву гр. Яблонського В.В «Про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду» та 
керуючись ст. ст. 12, 36, 124, 126, 134, Земельного кодексу України, ст. ст. 25, 
50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Дмитрівська сільська рада  
 

вирішила: 
 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 
передати гр. Яблонському Володимиру Володимировичу в оренду на 7 (сім) 
років земельні ділянки загальною площею 11.5086 га, рілля, з них — земельна 
ділянка з кадастровим номером 3522281500:02:002:9236, площею — 7.0000 га, 

та земельну ділянку з кадастровим номером 3522281500:02:002:9229, площею 
— 4.5086 га, для ведення городництва (Код за КВЦПЗ 01.07) на території 
Дмитрівської сільської ради Знам’янського району Кіровоградської області. 

2. Встановити орендну плату за вищевказані земельні ділянки у розмірі 12 
(дванадцять) % від її нормативної грошової оцінки. 

3. Орендареві: 
3.1 Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог статті 96 

Земельного кодексу України. 
3.2 Укласти та зареєструвати договір оренди землі відповідно до вимог 

чинного законодавства. 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово - комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 
 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 
 
 



П’ЯТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                              Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства для надання 

 у власність гр. Євстефейкіній Г.С. 

 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Євстефейкіної Г.С. «Про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства для надання у 
власність» та керуючись ст. ст. 22, 81, 118, 119, 121, Земельного кодексу 

України, ст. ст. 25, 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» Дмитрівська сільська рада  

 

вирішила: 

 

1. Надати гр. Євстефейкіній Ганні Станіславівні дозвіл на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства (Код КВЦПЗ 01.03.) орієнтовною 

площею – 0,9352 га, в тому числі по угіддях - 0,9352 га рілля, з кадастровим 
номером 3522281500:02:002:9218 на території Дмитрівської сільської ради, 
Знам’янського району, Кіровоградської області за межами населеного пункту. 

2. Зобов’язати гр. Євстефейкіну Ганну Станіславівну замовити проект 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки вказаної в п.1 
цього рішення в землевпорядній організації, що має відповідну ліцензію, та 

подати його на затвердження чергової сесії. 
3. Обмір земельної ділянки землевпорядними підприємствами проводити в 

присутності представників сільської ради та суміжних землекористувачів. 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово - комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова    Н. СТИРКУЛЬ 

 
 



П’ЯТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки  

в оренду гр. Мартиновій В.М. 

 

      Заслухавши та обговоривши заяву гр. Мартинової В.М. «Про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду» та 
керуючись ст. ст. 12, 36, 124, 126, 134, Земельного кодексу України, ст. ст. 25, 

50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Дмитрівська сільська рада  
 

вирішила: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

передати гр. Мартиновій Вікторії Миколаївні в оренду на 7 (сім) років земельну 
ділянку загальною площею 2.0000 га, рілля з кадастровим номером 
3522281500:02:002:9230 для ведення городництва (Код за КВЦПЗ 01.07) на 
території Дмитрівської сільської ради Знам’янського району Кіровоградської 
області. 

2. Встановити орендну плату за вищевказану земельну ділянку у розмірі 12 
(дванадцять) % від її нормативної грошової оцінки. 

3. Орендареві: 
3.1 Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог статті 96 

Земельного Кодексу України. 
3.2 Укласти та зареєструвати договір оренди землі відповідно до вимог 

чинного законодавства. 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово - комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 

 
 



П’ЯТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою  
щодо відведення земельних ділянок  

у власність гр. Мироновій О.І. 

 

      Заслухавши та обговоривши заяву гр. Миронової О.І. «Про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність» та 
керуючись ст. ст. 12, 118, 121, Земельного кодексу України, ст. ст. 25, 50 Закону 
України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Дмитрівська сільська рада  
 

вирішила: 

 

1. Затвердити гр. Мироновій Ользі Іванівні проект землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського 
господарства (Код за КВЦПЗ 01.03) загальною площею 1.05 га, за адресою: 
с.Іванківці на території Іванковецької сільської ради Знам’янського району 

Кіровоградської області. 
2. Передати гр. Мироновій Ользі Іванівні у приватну власність земельну 

ділянку з кадастровим номером 3522281900:51:000:0065 площею 0.4500 га., 

рілля, земельну ділянку з кадастровим номером 3522281900:51:000:0061 

площею 0.3000 га., рілля та земельну ділянку з кадастровим номером 
3522281900:51:000:0071 площею 0,3000 га, рілля розташовані за адресою: 
Кіровоградська область, Знам’янський район, с. Іванківці, для ведення 

особистого селянського господарства. 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово - комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 

 
 



П’ЯТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
                                                                              Проєкт

Р І Ш Е Н Н Я

від                   2021 року                № 

с. Дмитрівка

Про затвердження Положення
про відділ земельних відносин 

апарату Дмитрівської сільської ради

Відповідно до частини 4 статті  54 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» Дмитрівська сільська рада

вирішила:
1. Затвердити Положення про відділ земельних відносин апарату Дмитрівської 
сільської ради  (додається).
2. Рішення Дмитрівської сільської ради від 12 червня 2018 року № 26 «Про 

затвердження Положення про відділ земельних відносин, комунальної 
власності, адміністративних послуг Дмитрівської сільської ради» вважати 

таким, що втратило чинність.

Дмитрівський сільський голова    Н. СТИРКУЛЬ



П’ЯТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 
Про розгляд клопотання гр. Хачатряна Р. Ж. 
«Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки в оренду строком на 10 років»  
 
 

Розглянувши та обговоривши клопотання гр. Хачатряна Р. Ж. «Про 
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду строком на 10 років для ведення городництва 
загальною площею 150,5152 га, за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення комунальної власності на території Дмитрівської ОТГ, а саме: 
кадастровий номер 3522281900:02:000:9014 площею 36,189 га, кадастровий 
номер 3522281900:02:000:9013 площею 53,5165 га, кадастровий номер 
3522281900:02:000:9012 площею 60,8097 га», керуючись ст. ст. 12, 22, 31, 93, 
116, пунктами 15, 21 Перехідних положень Земельного кодексу України, ст. 26, 
ч. 5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та 
враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань 
агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово – комунального 
господарства, будівництва, охорони навколишнього природного середовища та 
благоустрою населених пунктів Дмитрівської сільської ради, Дмитрівська 
сільська рада об’єднаної територіальної громади  

 

вирішила: 
 

1. Відмовити гр. Хачатряну Роману Жираровичу у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 
строком на 10 років для ведення городництва загальною площею 150,5152 га, за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної власності на 
території Дмитрівської ОТГ, з наступних причин: 

- земельні ділянки (кадастровий номер 3522281900:02:000:9014 площею 
36,189 га, кадастровий номер 3522281900:02:000:9013 площею 53,5165 га, 
кадастровий номер 3522281900:02:000:9012 площею 60,8097 га) знаходяться в 
оренді ТОВ Агрофірма «Іванківці» згідно договорів оренди землі від 05.06.2008 
року укладених терміном на 15 років. 

- цільове призначення земельних ділянок кадастровий номер 
3522281900:02:000:9014 площею 36,189 га, кадастровий номер 
3522281900:02:000:9013 площею 53,5165 га, кадастровий номер 



3522281900:02:000:9012 площею 60,8097 га для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗ 01.01), а згідно пункту 15 
Перехідних положень земельного кодексу України забороняється купівля-

продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміна цільового 
призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності 
громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова     Н. СТИРКУЛЬ 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Дмитрівської сільської ради 

від ___ _______2021 року № ___

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ земельних відносин апарату Дмитрівської сільської ради 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ  земельних відносин апарату Дмитрівської сільської ради (далі –  

Відділ) –  є структурним підрозділом Дмитрівської сільської ради.
1.2.  Відділ  підзвітний  та  підконтрольний  сільській  раді та 

підпорядкований її виконавчому комітету та сільському голові. 
1.3.  Відділ у своїй діяльності керується Конституцією  України,  Законом  

України  «Про  місцеве самоврядування в Україні», Земельним Кодексом 

України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та 

Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово – комунального господарства України, іншими 

законами та нормативними актами України, рішеннями сільської ради, її 
виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови прийнятими у 

межах їх компетенції, а також цим Положенням.
1.4. До складу Відділу входять начальник відділу та спеціалісти відділу 

відповідно до структури та штатної чисельності.
1.5. Положення про Відділ, структура, штатна чисельність та фонд оплати 

праці Відділу затверджується рішенням Дмитрівської сільської ради.
1.6. Посадову інструкцію начальника та спеціалістів Відділу затверджує 

Дмитрівський сільський голова.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

2.1 Основними завданнями Відділу є:
1) організація роботи щодо забезпечення конституційних та законних прав 

громадян  та  юридичних  осіб  на  землю  відповідно  до  Земельного  кодексу 

України та інших законних нормативних актів України; 
2) організація роботи розгляду звернень громадян та юридичних осіб; 
3) внесення пропозицій до відповідних інстанцій, при формуванні та 

підготовці проектів нормативно-правових актів у галузі регулювання земельних 

відносин;
4) надання  пропозицій  сільській  раді  при  вирішенні  питань  у  галузі 

земельних  відносин, виконання  Законів  України,  актів  та  доручень 

Президента  України,  постанов  Кабінету  Міністрів  України,  актів 

центральних органів виконавчої влади та інше; 
5) надання методичної допомоги управлінням, відділам, службам сільської 

ради при розгляді питань щодо земельних відносин.
6) підготовка  проектів  рішень  сільської  ради,  виконавчого  комітету, 

розпоряджень сільського голови, що належать до компетенції відділу; 



7) організація виконання державних програм, розроблення і реалізація 

місцевих програм у сфері земельних відносин, подання пропозицій до проектів 

місцевих програм соціально-економічного розвитку громади щодо благоустрою 

населених пунктів, охорони навколишнього природного середовища;
8) контроль за дотриманням правил благоустрою та використанням 

земельних ділянок на території Дмитрівської сільської ради;
9) забезпечення  надходження  коштів  до  сільського  бюджету  за  

рахунок  ефективного  обліку, використання та відчуження земель, які 
знаходяться у комунальній власності Дмитрівської сільської ради;

10) участь у розробленні та виконанні сільських програм в галузі 
земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища;

11) організація консультацій з громадськістю з питань, що належать до 

компетенції відділу;

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань: 
1) здійснює прийом громадян та юридичних осіб. Надає роз’яснення щодо 

відведення  та  оформлення  земельних  ділянок  в  оренду  для  будь-якого 

цільового  призначення  передбачених  законом,  передачі  земельних  ділянок 

безоплатно у власність, викупу земельних ділянок, припинення користування 

земельними ділянками, вилучення земельних ділянок для суспільних потреб;
2) здійснює  координацію  дій  суб’єктів  сфери  охорони  навколишнього 

природного середовища на території Дмитрівської сільської ради та у межах 

компетенції, визначеної законодавством України; 
3) проводить  розгляд  заяв  із  повним  пакетом  документів  необхідних  

для вирішення питання по суті; 
4) готує  проекти  рішень  сільської  ради  у  галузі  земельних  відносин  та 

проводить їх погодження відповідно до регламенту Дмитрівської сільської 
ради; 

5) виносить на розгляд постійної комісії сільської ради з питань 

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово –комунального 

господарства, будівництва, охорони навколишнього природного середовища та 

благоустрою населених пунктів проекти рішень, звернення громадян та 

юридичних осіб у відповідності до регламенту сільської ради; 
6) виносить  на  розгляд  сільської  ради  пропозиції  щодо  раціонального 

використання та охорони земель;
7) представляє у встановленому законом порядку інтереси Дмитрівської 

сільської ради  в судах загальної юрисдикції з правами, обов'язками позивача та 

третьої особи, а також в інших органах під час розгляду земельних питань і 
спорів;

8) здійснює облік земельних ділянок на території в розрізі цільового 

призначення та землекористувачів (власників);
9) здійснює підготовку необхідних документів для проведення земельних 

торгів, відповідно до Земельного кодексу України;
10) здійснює інші повноваження в сфері земельних відносин, передбачені 

чинним законодавством, віднесені до компетенції виконавчих органів селищної 
ради.

3. ПРАВА ВІДДІЛУ



3.1. Для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, 
Відділ має право:

1) одержувати від структурних підрозділів виконавчого комітету, сільської 
ради письмові та усні пояснення з питань, що виникають під час погодження 

документів при розгляді питань у галузі земельних відносин;
2) виносити на розгляд сільської ради рішення з питань, що віднесені до 

компетенції відділу;
3) за дорученням сільського голови, здійснювати перевірки з питань 

ефективного використання земель установами ,організаціями та громадянами;
4) одержувати необхідну інформацію, а в разі  потреби  –  відповідні  

документи  від  інших  структурних  підрозділів сільської  ради,  виконавчого  

комітету  та  інших  установ  та  організацій громади при розгляді питань, що 

відносяться до компетенції відділу;
5) скликати  та  брати  участь  у  засіданнях  відповідних  комісій  

виконавчого комітету  сільської  ради  з  питань врегулювання земельних 

відносин;
6) надавати пропозиції сільському голові щодо вдосконалення організації 

роботи відділу; 
7) здійснювати  прийом  представників підприємств  та  організацій,  

фізичних  осіб-підприємців  (юридичних  осіб), громадян та надавати їм 

роз’яснення відповідно до компетенції та в межах повноважень відділу. 
8) взаємодіяти із іншими управліннями, відділами, службами сільської 

ради, виконавчого комітету та використовувати у своїй роботі підготовлені 
ними статистичні та оперативні відомості, підтверджені відповідним чином. 

4. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ, ЙОГО ПРАВА І 

ОБОВ’ЯЗКИ
4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та 

звільняється з посади розпорядженням Дмитрівського сільського голови 

відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону 

України «Про службу в органах місцевого самоврядування».
4.2. Начальник Відділу призначається на посаду за результатами 

конкурсного відбору або в іншому порядку, передбаченому законодавством.
4.3. Начальник Відділу підпорядкований, підзвітний і підконтрольний 

безпосередньо Дмитрівському сільському голові.
4.4. На посаду начальника Відділу призначається повнолітня особа, яка є 

громадянином України, вільно володіє державною мовою та здобула ступінь 

вищої юридичної чи землевпорядної освіти не нижче магістра (у разі коли 

особа, яка претендує на зайняття вакантної посади, здобула вищу освіту за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до 

підпункту 2 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 

України «Про вищу освіту», така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня 

магістра), з досвідом роботи за фахом не менше п’яти років, вільно володіє 
комп’ютерною технікою.

4.5. Начальник Відділу відповідно до покладених завдань:
4.5.1. Забезпечує виконання завдань, покладених на Відділ.



4.5.2. Здійснює контроль та координує діяльність спеціалістів Відділу.
4.5.3. Подає пропозиції Дмитрівському сільському голові щодо 

прийняття на роботу, переведення, звільнення спеціалістів Відділу, їх 

заохочення або притягнення до відповідальності згідно із вимогами чинного 

законодавства.
4.5.4. Дотримується правил внутрішнього трудового розпорядку, правил 

ділового етикету, правил охорони праці та протипожежної безпеки.
4.5.5. Несе відповідальність за невиконання, неналежне або несвоєчасне 

виконання своїх посадових обов’язків, порушення вимог загальних правил 

поведінки посадової особи органу місцевого самоврядування та обмежень, 
пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування і її 
проходженням.

4.5.6. Сумлінно виконує завдання, передбачені цим Положенням та 

посадовою інструкцією, розпорядження, доручення Дмитрівського сільського 

голови, що стосуються діяльності Відділу.
4.5.7. Вживає заходів для негайного усунення причин та умов, що 

перешкоджають або ускладнюють нормальне виконання функціональних 

обов’язків.
4.5.8. Утримує своє робоче місце в чистоті, дотримується установленого 

порядку зберігання матеріальних цінностей, документів, оргтехніки, здійснює 
економію енергетичних ресурсів, додержується чистоти в адміністративній 

будівлі.
4.5.9. Поводить себе гідно, додержується моральних і етичних правил у 

взаємовідносинах із співробітниками та громадянами.
4.5.10. Дотримується прав і свобод людини і громадянина.
4.5.11. Постійно вдосконалює організацію своєї роботи, підвищує рівень 

професійної підготовки.
4.5.12. Дотримується обмежень, передбачених законодавством щодо 

служби в органах місцевого самоврядування.
4.5.13. Зберігає інформацію про громадян, що стала їм відома у зв’язку з 

виконанням службових обов’язків, а також іншу інформацію, яка, згідно із 
законодавством, не підлягає розголошенню.

4.6. Начальник Відділу має право:
4.6.1. Представляти за дорученням Дмитрівського сільського голови 

раду та її виконавчий комітет в органах виконавчої влади, органах місцевого 

самоврядування, підприємствах, установах, організаціях з питань, що 

відносяться до його компетенції.
4.6.2. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб 

Дмитрівської сільської ради, депутатського корпусу, підприємств, установ та 

організацій, що входять до сфери управління Дмитрівської сільської ради, 
документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання 

покладених на Відділ завдань.
4.6.3. Залучати фахівців органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх 

керівниками) для розгляду питань, що належить до його компетенції.
4.6.4. Вносити Дмитрівському сільському голові пропозиції щодо 

вдосконалення роботи Відділу та Дмитрівської сільської ради в цілому.



4.6.5. Користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам 

України Конституцією та іншими нормативно-правовими актами України.
4.6.6. На повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого 

ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян.
4.6.7. На своєчасну оплату праці залежно від займаної посади, якості, 

досвіду та стажу роботи.
4.6.8. На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи 

умови праці.
4.6.9. На соціальний і правовий захист відповідно до вимог чинного 

законодавства.

5. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СПЕЦІАЛІСТА ВІДДІЛУ
5.1. Спеціаліст Відділу призначається на посаду за результатами 

конкурсного відбору або в іншому порядку, передбаченому законодавством.
5.2. Спеціаліст Відділу підпорядкований, підзвітний і підконтрольний 

начальнику Відділу та Дмитрівському сільському голові. 
5.3. На посаду спеціаліста Відділу призначається повнолітня особа, яка є 

громадянином України, вільно володіє державною мовою та здобула ступінь 

вищої юридичної чи землевпорядної освіти магістра (у разі коли особа, яка 

претендує на зайняття вакантної посади, здобула вищу освіту за освітньо-
кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до 

підпункту 2 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 

України «Про вищу освіту», така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня 

магістра) або бакалавра з вищою юридичною чи землевпорядною освітою та 

стажем роботи за спеціальністю не менше трьох років, вільно володіє 
комп’ютерною технікою.

5.2. Спеціаліст відділу має право:
5.2.1. Користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам 

України Конституцією та законами України.
5.2.2. На повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого 

ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян.
5.2.3. На своєчасну оплату праці залежно від займаної посади, якості, 

досвіду та стажу роботи.
5.2.4. На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи 

умови праці.
5.2.5. На соціальний і правовий захист відповідно до вимог чинного 

законодавства.
5.3.6. Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх 

повноважень.
5.2.7. Користуватися іншими правами відповідно до чинного 

законодавства України.
5.2. Спеціаліст Відділу зобов’язаний:
5.2.1. Сумлінно виконувати завдання, передбачені цим Положенням та 

посадовою інструкцією.
5.2.1. Дотримуватися Конституції України, законів та інших актів 

законодавства України.



5.2.2. Своєчасно і точно виконувати завдання та доручення начальника 

Відділу, розпорядження та доручення Дмитрівського сільського голови, 
додержуватися трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону 

праці, дбайливо ставитися до майна Дмитрівської сільської ради.
5.2.3. Вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що 

перешкоджають або ускладнюють нормальне виконання функціональних 

обов’язків.
5.2.5. Утримувати своє робоче місце в чистоті, дотримуватися 

установленого порядку зберігання матеріальних цінностей, документів, 
оргтехніки, здійснювати економію енергетичних ресурсів, додержуватися 

чистоти в адміністративній будівлі.
5.2.6. Поводити себе гідно, додержуватися моральних і етичних правил у 

взаємовідносинах із співробітниками та громадянами.
5.2.7. Дотримуватися прав і свобод людини і громадянина.
5.2.8. Постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати 

рівень професійної підготовки.
5.2.10. Дотримуватися обмежень, передбачених законодавством щодо 

служби в органах місцевого самоврядування.
5.2.12. Зберігати інформацію про громадян, що стала їм відома у зв’язку 

з виконанням службових обов’язків, а також іншу інформацію, яка, згідно із 
законодавством, не підлягає розголошенню.

5.3. Спеціаліст Відділу виконує й інші обов’язки відповідно до чинного 

законодавства України, покладені на начальником Відділу або Дмитрівським 

сільським головою окремим розпорядженням, з питань, що не виходять за межі 
компетенції відділу.

5.4. Спеціалістам Відділу забороняється:
5.4.1. Виявляти всупереч інтересам справи, упередженість або 

прихильність до будь-якого підприємства, установи, організації, об’єднання 

громадян або конкретної особи.
5.4.2. Розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала їм відома в 

процесі виконання посадових обов’язків або доручень керівництва 

Дмитрівської сільської ради.

6. ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ

6.1. Відділ фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету, 
виділених на його утримання.

6.2. Відділ користується майном, закріпленим за ним Дмитрівською 

сільською радою.
6.3. Оплата праці працівників Відділу здійснюється відповідно до 

чинного законодавства.



7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ ВІДДІЛУ
7.2. За порушення трудової та виконавської дисципліни працівники 

Відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством 

України.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1. Положення про відділ затверджується рішенням  Дмитрівської 

сільської ради.
8.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, 

встановленому Регламентом роботи Дмитрівської сільської ради.
8.3. Посадові інструкції начальника та спеціалістів Відділу 

затверджуються Дмитрівським сільським головою.

________________________________________


