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Маловисківська міська рада 

Маловисківського району  Кіровоградської області 

26200,  м. Мала  Виска , вул. Спортивна, 6, код ОКПО 04055373,  тел./факс (05258) 5-14-54 
ПРОТОКОЛ  

ШІСТДЕСЯТ П'ЯТОЇ  СЕСІЇ   

МАЛОВИСКІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ  

ІІ засідання  
 

30.04.2020 року                                                                           м. МАЛА ВИСКА  

 
Гульдас Ю.Л. Доброго дня усім присутнім! Оголошую продовження пленарного 

засідання  65 сесії  після перерви. На пленарне засідання шістдесят п’ятої  чергової сесії 
міської ради, на ІІ засідання, з обраних 26 депутатів з’явилося 14 депутатів. Відсутні 12  

депутатів. Продовжуємо роботу. Розглядаємо земельні питання. 
Повідомляю, що до сесії Маловисківської міської ради надійшла заява від депутатів 

Дорохтея Олексія Вікторовича, Лахтая Миколи Миколайовича та Васильченка 

Володимира Миколайовича.  
Прошу прийняти до уваги, що зазначені депутати участі у підготовці даних 

проектів рішень, в яких присутній конфлікт інтересів, не приймали.  Участі у розгляді та 
прийнятті рішень  приймати не будуть. При цьому, Дорохтей О.В. на сьогоднішньому 
пленарному засіданні відсутній. 

Доповідає з земельних питань начальник земельного відділу Цибульський Ігор 
Анатолійович. 

 
Цибульський І.А.: Про надання дозволу на виготовлення проекту  землеустрою  щодо 
відведення  земельної ділянки в постійне користування Маловисківській районній 

державній лікарні ветеринарної медицини по вул. Зарічна, 12 в с. Паліївка 
Маловисківського району Кіровоградської області  

 
Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                      

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 
                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 
 
Цибульський І.А.: Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) кадастровий номер 3523110100:50:099:0017 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       
                                                                                                                       ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 
Рішення приймається 

 
Цибульський І.А.: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки КП «Регіональний центр розвитку послуг» у постійне користування для 



розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій за адресою: пров. 
Авіаційний м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградська область 
 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       
                                                                                                                       ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 
                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 
Цибульський І.А.: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  в натурі (на місцевості) земельної 
ділянки сільськогосподарського призначення на території Маловисківської міської ради  
 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       
                                                                                                                       ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 
                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається 
 

Цибульський І.А.: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ФГ 
«Прилуцький» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва кадастровий 

номер 3523110100:02:001:0062 
 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       
                                                                                                                       ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 
Рішення приймається 

 
Цибульський І.А.: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ФГ 

«Прилуцький» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва кадастровий 
номер 3523110100:02:001:0059 

 
Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 
                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 
 
Цибульський І.А.: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ФГ 
«Прилуцький» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва кадастровий 

номер 3523110100:02:001:0065 
 
Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-15 
                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 
Рішення приймається 



 
Цибульський І.А.: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у власність членам СФГ «Кудря» 

Про вилучення земельних ділянок  
 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       
                                                                                                                       ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 
Рішення приймається 

 
Цибульський І.А.: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність громадянам міської ради  

 
Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-15 
                                                                                             ПРОТИ-0 
                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 
Цибульський І.А.: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Тарасюку 
Віктору Івановичу за адресою:   вул. Українська, буд. 82, м. Мала Виска, 
Маловисківського району, Кіровоградської області 

 
Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-15 
                                                                                             ПРОТИ-0 
                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 
 

Цибульський І.А.: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Філончику 
Євгену Миколайовичу за адресою: вул. Бесарабська, 4, м. Мала Виска, Маловисківського 

району, Кіровоградської області 
 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       
                                                                                                                       ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 
Рішення приймається 

 
Цибульський І.А.: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Бішінтєєвій 

Надії Миколаївні за адресою:   вул. Кудрівська, 24, м. Мала Виска, Маловисківського 
району, Кіровоградської області 

 
Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 
                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 
 



Цибульський І.А.: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. 
Кондратенку Олександру Петровичу за адресою: вул. Бесарабська, буд. 28, м. Мала Виска, 

Маловисківського району, Кіровоградської області 
 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       
                                                                                                                       ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 
Рішення приймається 

 
Цибульський І.А.: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Кучеренко 

Людмилі Миколаївні за адресою:   вул. Бесарабська, 68, м. Мала Виска, Маловисківського 
району, Кіровоградської області 

 
Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 
                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 
 
Цибульський І.А.: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність гр. Хлівному Леоніду Івановичу за адресою: вул. Степова, 5 с. 
Первомайське Маловисківського району, Кіровоградської області 

 
Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 
                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 
 
Цибульський І.А.: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність гр. Васильченку Олександру Володимировичу за адресою: вул. 
Степова, буд. 1 с. Первомайське Маловисківського району, Кіровоградської області 

 
Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-14 

                                                                                             ПРОТИ-0 
                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Не голосував -1-Васильченко В.М. 
Рішення приймається 
 

Цибульський І.А.: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у власність гр. Крило Любові Яківні за адресою: вул. Степова, буд. 1 с. 

Первомайське Маловисківського району, Кіровоградської області 
 
Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-15 
                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 
Рішення приймається 



Цибульський І.А.: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у власність гр. Буравченко Людмилі Павлівні за адресою: вул. Нижня, 1 с. 
Новомиколаївка Маловисківського району, Кіровоградської області 

 
Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-15 
                                                                                             ПРОТИ-0 
                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 
 

Цибульський І.А.: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у власність гр. Мірошніченку Руслану Сергійовичу за адресою: вул. Нижня, 4 с. 
Тарасівка Маловисківського району, Кіровоградської області 

 
Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-15 
                                                                                             ПРОТИ-0 
                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 
 

Цибульський І.А.: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у власність гр. Бабенку Михайлу Лазаревичу за адресою: вул. Перемоги, 26, вул. 
Садова с. Олександрівка Маловисківського району, Кіровоградської області 

 
Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-15 
                                                                                             ПРОТИ-0 
                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 
 

Цибульський І.А.: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Козбану Євгену Володимировичу для ведення особистого 
селянського господарства за адресою: Кіровоградська область Маловисківський район, 

Маловисківська міська рада (за межами населеного пункту) 
 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       
                                                                                                                       ЗА-14 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 
Не голосував – 1 – Лахтай М.М. 

Рішення приймається 
 
Цибульський І.А.: Про внесення змін до рішення сесії міської ради «Про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства у власність громадянам міської ради» № 2038 від 26 

грудня 2019 року 
 
Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-15 
                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 
Рішення приймається 



 
Цибульський І.А.: Про надання у власність земельної ділянки гр. Матко Тетяні Іванівні за 
адресою: вул. Чабана, буд. 78 м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської 

області 
 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       
                                                                                                                       ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 
Рішення приймається 

 
Цибульський І.А.: Про надання у власність земельної ділянки гр. Левченку Сергію 
Миколайовичу за адресою: вул. Матусівська, буд. 12 м. Мала Виска Маловисківського 

району Кіровоградської області 
 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       
                                                                                                                       ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 
Рішення приймається 

 
Цибульський І.А.: Про надання у власність земельної ділянки    гр. Білоусу Олегу 
Васильовичу за адресою: вул. Л. Українки, буд. 18 с. Паліївка Маловисківського району 

Кіровоградської області 
 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       
                                                                                                                       ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 
Рішення приймається 

 
Цибульський І.А.: Про надання у власність земельної ділянки    гр. Рутінській Любові 
Яківні за адресою: вул. Гоголя, буд. 131 м. Мала Виска Маловисківського району 

Кіровоградської області 
 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       
ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 
Рішення приймається 

 
Цибульський І.А.: Про надання у власність земельної ділянки    гр. Салогубу Віталію 
Васильовичу за адресою: вул. Калинова, буд. 159 м. Мала Виска Маловисківського району 

Кіровоградської області 
 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       
                                                                                                                       ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 
Рішення приймається 

 



Цибульський І.А.: Про надання у власність земельної ділянки сільськогосподарського 
призначення для ведення особистого селянського господарства гр. Бакалінській Олені 
Володимирівні за адресою: с. Веселе Маловисківського району Кіровоградської області 

(за межами населеного пункту) 
 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       
                                                                                                                       ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 
Рішення приймається 

 
Цибульський І.А.: Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) гр. Сінельник Віті Іванівні  
 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       
                                                                                                                       ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 
Рішення приймається 

 
Цибульський І.А.: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у 

власність громадянам міської ради (за межами населеного пункту) 
 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       
                                                                                                                       ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 
Рішення приймається 

 
Цибульський І.А.: Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства  
Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-15 
                                                                                             ПРОТИ-0 
                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 
 

Цибульський І.А.: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою, щодо поділу земельної ділянки, кадастровий номер 3523110100:02:005:0001 
з метою передачі у власність  гр. Барановському Олексію Миколайовичу 

 
Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-15 
                                                                                             ПРОТИ-0 
                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 
 



Цибульський І.А.: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою, щодо поділу земельної ділянки, кадастровий номер 3523110100:02:005:0001 
з метою передачі у власність гр. Пісній Валентині Іванівні 

 
Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-15 
                                                                                             ПРОТИ-0 
                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 
 

Цибульський І.А.: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою, щодо поділу земельної ділянки, кадастровий номер 3523110100:02:005:0001 
з метою передачі у власність гр. Ткаченку Володимиру Максимовичу 

 
Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-15 
                                                                                             ПРОТИ-0 
                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 
 

Цибульський І.А.: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою, щодо поділу земельної ділянки, кадастровий номер 3523110100:02:005:0001 
з метою передачі у власність гр. Середі Станіславу Антоновичу 

 
Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-15 
                                                                                             ПРОТИ-0 
                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 
 

Цибульський І.А.: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою, щодо поділу земельної ділянки, кадастровий номер 3523110100:02:005:0001 
з метою передачі у власність гр. Крило Тетяні Андріївні 

 
Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-15 
                                                                                             ПРОТИ-0 
                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 
 

Цибульський І.А.: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою, щодо поділу земельної ділянки, кадастровий номер 3523110100:02:005:0001 
з метою передачі у власність гр. Гордієнку Віктору Станіславовичу 

 
Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-15 
                                                                                             ПРОТИ-0 
                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 
 



Цибульський І.А.: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою, щодо поділу земельної ділянки, кадастровий номер 3523110100:02:005:0001 
з метою передачі у власність гр. Жуганову Дмитру Трохимовичу 

 
Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-15 
                                                                                             ПРОТИ-0 
                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 
 

Цибульський І.А.: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою, щодо поділу земельної ділянки, кадастровий номер 3523110100:02:005:0001 
з метою передачі у власність гр. Сипливій Ганні Іванівні 

 
Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-15 
                                                                                             ПРОТИ-0 
                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 
 

Цибульський І.А.: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою, щодо поділу земельної ділянки, кадастровий номер 3523110100:02:005:0001 
з метою передачі у власність гр. Шведенко Ользі Федорівни  

 
Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-15 
                                                                                             ПРОТИ-0 
                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 
 

Цибульський І.А.: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою, щодо поділу земельної ділянки, кадастровий номер 3523110100:02:005:0001 
з метою передачі у власність  гр. Заворуєвій Раїсі Пилипівні 

 
Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-15 
                                                                                             ПРОТИ-0 
                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 
 

Цибульський І.А.: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою, щодо поділу земельної ділянки, кадастровий номер 3523110100:02:005:0001 
з метою передачі у власність гр. Тильному Івану Олексійовичу 

 
Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-15 
                                                                                             ПРОТИ-0 
                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 
 

Цибульський І.А.: Про надання дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в користування на умовах оренди  громадянам міської ради  



 
Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 
                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 
 
У кого є повідомлення,  оголошення, звернення. Згідно регламенту надаємо до 3 хвилин 

для повідомлення. Немає.  
Тож, дякую усіх  за роботу. 65 – у сесію міської ради сьомого скликання оголошую 

ЗАКРИТОЮ.  
(Звучить Державний Гімн України) 

 

 
Міський голова                                                                                                       Ю.ГУЛЬДАС  


