
           

       

 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ТРЕТЯ СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 25 грудня 2015 року                     № 37 

смт. Голованівськ 

 

Про звернення депутатів 

Голованівської районної ради 

до Головного управління 

Держгеокадастру  

в Кіровоградській області 

 

 

 Заслухавши та обговоривши інформацію голови Голованівської 

районної ради Кучмія Б.Б. про ситуацію, що склалася з оформленням, в 

рамках безоплатної приватизації, земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства на території Межирічківської сільської ради», 

керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити звернення депутатів Голованівської районної ради до  

Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області 

(додається). 

 

2. Доручити голові Голованівської районної ради Кучмію Б.Б. направити  

звернення депутатів Голованівської районної ради до Головного управління 

Держгеокадастру в Кіровоградській області. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

районної ради з питань аграрної політики та земельних відносин. 

 

 

Голова районної ради             Б.Кучмій 

 

 

 



 

ЗВЕРНЕННЯ 

Депутатів Голованівської районної ради до 

Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області 

 

 Ми, депутати Голованівської районної ради стурбовані складною 

ситуацією, що склалася з оформленням земельних ділянок (в рамках 

безоплатної приватизації) для ведення особистого селянського господарства 

на території Межирічківської сільської ради Голованівського району та 

звертаємося із проханням вжити заходів щодо вирішення існуючої проблеми 

та просимо надати наступну інформацію: 

1.   На якій стадії знаходиться погодження проектів землеустрою щодо  

відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського 

господарства на території Межирічківської сільської ради (список осіб 

додається), які подані до управління Держгеокадастру на погодження 

протягом серпня-листопада 2015 року.  (Згідно  частини 5 статті 186
1
 

Земельного кодексу України органи, зазначені в частинах першій - третій цієї 

статті, зобов’язані протягом десяти робочих днів з дня одержання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки або копії такого проекту 

безоплатно надати або надіслати рекомендованим листом з повідомленням 

розробнику свої висновки про його погодження або про відмову в такому 

погодженні з обов’язковим посиланням на закони та прийняті відповідно до 

них нормативно-правові акти, що регулюють відносини у відповідній сфері.) 

 

2.   На якій стадії розгляду знаходяться заяви громадян Добровольської   

Ліни Василівни від 9 грудня 2014 року, Доценко Валентини Петрівни від 21 

серпня 2015 року, Доценко Віктора Івановича від 21 серпня 2015 року, 

Пухнатої Юлії Миколаївни від 26 серпня 2015 року, Рутковського Сергія 

Леонідовича від 25 серпня 2015 року щодо надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах безоплатної приватизації. 

(Відповідно до частини 7 статті 118 Земельного кодексу України 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.) 

 

3.   Перелік земельних ділянок та осіб, яким вони були надані, в рамках  

безоплатної приватизації, для ведення особистого селянського господарства 

на території Межирічківської сільської ради Голованівського району 

Кіровоградської області протягом 2014-2015 років. 



Додаток: список осіб, проекти землеустрою яких знаходяться на погоджені в 

головному управлінні Держгеокадастру в Кіровоградській області на 4 арк. в 

1 прим. 

 

 

 

       Звернення прийнято на третій  

       сесії Голованівської районної 

       ради сьомого скликання 

       25 грудня 2015 року 


