
 
 

Перелік питань 65 сесії ( 2 засідання,  30 квітня 2020 ) з № 2194 по  № 2237 

  

Назва проекту рішення Розробники  

Голови 

постійних 
комісій, які 
розглядають 

проекти  

1.  2194 Земельні питання  

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  

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л 

2.  2195 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 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л 

3.  2196 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 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л 

4.  2197 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  

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л 

5.  2198 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 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л 

6.  2199 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 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л 

7.  2200 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 

Цибульський 
І.А. 

Кирстя О.Л 

8.  2201 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
у власність членам СФГ «Кудря» 

Цибульський 
І.А. 

Кирстя О.Л 

9.  2202 
Про вилучення земельних ділянок  

Цибульський 
І.А. 

Кирстя О.Л 

10.  2203 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність громадянам міської ради 

Цибульський 
І.А. 

Кирстя О.Л 

11.  2204 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Тарасюку Віктору Івановичу за адресою:   

Цибульський 
І.А. 

Кирстя О.Л 



 
 

вул. Українська, буд. 82, м. Мала Виска, Маловисківського району, Кіровоградської області 

12.  2205 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 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л 

13.  2206 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 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л 

14.  2207 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 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л 

15.  2208 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 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л 

16.  2209 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 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л 

17.  2210 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 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л 

18.  2211 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність гр. 
Крило Любові Яківні за адресою: вул. Челюскіна, буд. 12 м. Мала Виска Маловисківського 

району, Кіровоградської області 

Цибульський 
І.А. 

Кирстя О.Л 

19.  2212 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 

Цибульський 
І.А. 

Кирстя О.Л 

20.  2213 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 

Цибульський 
І.А. 

Кирстя О.Л 

21.  2214 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 

Цибульський 
І.А. 

Кирстя О.Л 

22.  2215 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) 

Цибульський 
І.А. 

Кирстя О.Л 



 
 

23.  2216 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 

Цибульський 
І.А. 

Кирстя О.Л 

24.  2217 Про надання у власність земельної ділянки гр. Матко Тетяні Іванівні за адресою: вул. Чабана, 
буд. 78 м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області 

Цибульський 
І.А. 

Кирстя О.Л 

25.  2218 Про надання у власність земельної ділянки гр. Левченку Сергію Миколайовичу за адресою: 
вул. Матусівська, буд. 12 м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області 

Цибульський 
І.А. 

Кирстя О.Л 

26.  2219 Про надання у власність земельної ділянки    гр. Білоусу Олегу Васильовичу за адресою: вул. 
Л. Українки, буд. 18 с. Паліївка Маловисківського району Кіровоградської області 

Цибульський 
І.А. 

Кирстя О.Л 

27.  2220 Про надання у власність земельної ділянки    гр. Рутінській Любові Яківні за адресою: вул. 
Гоголя, буд. 131 м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області 

Цибульський 
І.А. 

Кирстя О.Л 

28.  2221 Про надання у власність земельної ділянки    гр. Салогубу Віталію Васильовичу за адресою: 

вул. Калинова, буд. 159 м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л 

29.  2222 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) 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л 

30.  2223 Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Сінельник Віті 

Іванівні  

Цибульський 
І.А. 

Кирстя О.Л 

31.  2224 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) 

Цибульський 
І.А. 

Кирстя О.Л 

32.  2225 Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства  

Цибульський 
І.А. 

Кирстя О.Л 

33.  2226 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 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л 

34.  2227 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 

Цибульський 
І.А. 

Кирстя О.Л 

35.  2228 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 

Цибульський 
І.А. 

Кирстя О.Л 

36.  2229 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 

Цибульський 
І.А. 

Кирстя О.Л 

37.  2230 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою, щодо поділу Цибульський Кирстя О.Л 



 
 

земельної ділянки, кадастровий номер 3523110100:02:005:0001 з метою передачі у власність гр. 
Крило Тетяні Андріївні 

І.А. 

38.  2231 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 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л 

39.  2232 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 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л 

40.  2233 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 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л 

41.  2234 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 

Цибульський 
І.А. 

Кирстя О.Л 

42.  2235 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 

Цибульський 
І.А. 

Кирстя О.Л 

43.  2236 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 

Цибульський 
І.А. 

Кирстя О.Л 

44.  2237 Про надання дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

користування на умовах оренди  громадянам міської ради 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л 

 


