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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  лютого 2022 року                                                                     №  

м. Мала Виска 

 

Про надання згоди на прийняття у комунальну власність 

земельної ділянки з кадастровим номером 

3523110100:50:084:0007  

 

 Розглянувши клопотання в.о. генерального директора Державного підприємства 

«Східний гірничо-збагачувальний комбінат» С.В. Шовгеля, юридична адреса:                         

вул. Горького, 2 м. Жовті Води Дніпропетровської області 52210, з проханням розглянути 

питання щодо надання згоди на прийняття в комунальну власність земельної ділянки 

загальною площею 4,6633 га з кадастровим номером 3523110100:50:084:0007, що перебуває 

в державній власності в постійному користуванні ДП «Схід ГЗК» та відповідно до п. 34 ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про передачу 

об’єктів права державної власності та комунальної власності», статті 117, 140, 141, 142 

Земельного кодексу України, Маловисківська міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

 1. Надати згоду на прийняття у комунальну власність земельної ділянки, загальною 

площею 4,6633 га з кадастровим номером 3523110100:50:084:0007 що перебуває в 

державній власності в постійному користуванні ДП «Схід ГЗК» на території 

Маловисківської міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області . 

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою. 

 

 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  лютого 2022 року                                                                     №  

м. Мала Виска 

 

Про надання згоди на прийняття у комунальну 

власність земельної ділянки з кадастровим номером 

3523110100:02:000:8006  

 

 Розглянувши клопотання в.о. генерального директора Державного підприємства 

«Східний гірничо-збагачувальний комбінат» С.В. Шовгеля, юридична адреса:                               

вул. Горького, 2, м. Жовті Води Дніпропетровської області 52210, з проханням розглянути 

питання щодо надання згоди на прийняття в комунальну власність земельної ділянки 

загальною площею 5,7640 га з кадастровим номером 3523110100:02:000:8006, що перебуває 

в державній власності в постійному користуванні ДП «Схід ГЗК» та відповідно до п. 34                             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про 

передачу об’єктів права державної власності та комунальної власності», статті 117, 140, 141, 

142 Земельного кодексу України, Маловисківська міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

 1.Надати згоду на прийняття у комунальну власність земельної ділянки, загальною 

площею 5,7640 га з кадастровим номером 3523110100:02:000:8006, що перебуває в 

державній власності в постійному користуванні ДП «Схід ГЗК» на території 

Маловисківської міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області . 

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою. 

 

 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  лютого 2022 року                                                                     №  

м. Мала Виска 

 

Про надання згоди на прийняття у комунальну 

власність земельної ділянки з кадастровим номером 

3523110100:02:003:8001  

 

 Розглянувши клопотання в.о. генерального директора Державного підприємства 

«Східний гірничо-збагачувальний комбінат» С.В. Шовгеля, юридична адреса:                             

вул. Горького, 2, м. Жовті Води Дніпропетровської області 52210, з проханням розглянути 

питання щодо надання згоди на прийняття в комунальну власність земельної ділянки 

загальною площею 82,0778 га з кадастровим номером 3523110100:02:003:8001, що перебуває 

в державній власності в постійному користуванні ДП «Схід ГЗК» та відповідно до п. 34                    

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про 

передачу об’єктів права державної власності та комунальної власності», статті 117, 140, 141, 

142 Земельного кодексу України, Маловисківська міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

 1. Надати згоду на прийняття у комунальну власність земельної ділянки, загальною 

площею 82,0778 га з кадастровим номером 3523110100:02:003:8001, що перебуває в 

державній власності в постійному користуванні ДП «Схід ГЗК» на території 

Маловисківської міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області . 

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою. 

 

 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  лютого 2022 року                                                                     №  

м. Мала Виска 

 

Про надання згоди на прийняття у комунальну 

власність земельної ділянки з кадастровим номером 

3523183200:02:000:8001  

 

 Розглянувши клопотання в.о. генерального директора Державного підприємства 

«Східний гірничо-збагачувальний комбінат» С.В. Шовгеля, юридична адреса:                                  

вул. Горького, 2, м. Жовті Води Дніпропетровської області 52210, з проханням розглянути 

питання щодо надання згоди на прийняття в комунальну власність земельної ділянки 

загальною площею 18,0105 га з кадастровим номером 3523183200:02:000:8001, що перебуває 

в державній власності в постійному користуванні ДП «Схід ГЗК» та відповідно до п. 34                  

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про 

передачу об’єктів права державної власності та комунальної власності», статті 117, 140, 141, 

142 Земельного кодексу України, Маловисківська міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

 1. Надати згоду на прийняття у комунальну власність земельної ділянки, загальною 

площею 18,0105 га з кадастровим номером 3523183200:02:000:8001, що перебуває в 

державній власності в постійному користуванні ДП «Схід ГЗК» на території 

Маловисківської міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області . 

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою. 

 

 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  лютого 2022 року                                                                     №  

м. Мала Виска 

 
Про затвердження технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки з 

кадастровим номером 3523180600:02:000:0871  

 

 Розглянувши клопотання директора Приватного акціонерного товариства «Київстар» 

Комарова О.В., юридична адреса: 03113 м. Київ вул. Дегтярівська, 53 з проханням 

затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, 

площею 0,1689 га кадастровий номер 3523180600:02:000:0871, що надана в користування 

ПрАТ «КИЇВСТАР» в оренду для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд 

телекомунікацій під розміщення базової станції та антенно-мачтової споруди (КВЦПЗ 13.01), 

технічну документацію виготовлену ТОВ «ТЕКТОАРЕАЛ», юридична адреса:                                

вул. А. Тарковського, 60, м. Кропивницький, 25006, відповідно до статей 12, 201 Земельного 

кодексу України, статей 15, 18, 23 Закону України «Про оцінку земель», керуючись пунктом 

34 статті 26, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Маловисківська міська рада  

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку земельної 

ділянки, площею 0,1689 га кадастровий номер 3523180600:02:000:0871, що надана в 

користування ПрАТ «КИЇВСТАР» в оренду для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд 

телекомунікацій під розміщення базової станції та антенно-мачтової споруди (КВЦПЗ 13.01) 

на території с. Олександрівки Маловисківської міської територіальної громади 

Новоукраїнського району Кіровоградської області (за межами населеного пункту). 

2. Нормативна грошова оцінка зазначеної земельної ділянки станом на 01 січня                  

2022 року складає 207564,59 грн (двісті сім тисяч п’ятсот шістдесят чотири гривні 59 коп.). 

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

з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою. 

 

 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  лютого 2022 року                                                                     №  

м. Мала Виска 

 

 
Про надання дозволу на виготовлення технічної  

документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки водного фонду за межами 

населеного пункту с. Мануйлівка 

 

Розглянувши заяву гр. Кваші Віктора Петровича, який зареєстрований та проживає за 

адресою: вул. Гоголя, 176 м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області 

26200, з проханням надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земельної ділянки з кадастровим номером 3523183200:02:000:7001, що 

перебуває в користуванні на умовах оренди згідно Договору оренди землі від 29 квітня                  

2012 року (Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію 

іншого речового права. Номер запису 26267715) з метою встановлення місця розташування 

об'єктів землеустрою, їх меж, розмірів та відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», абзацу 4 частини 2 статті 79
-1

 Земельного 

кодексу України, статті 22 Закону України «Про Державний земельний кадастр», статті 57 

Закону України «Про землеустрій» Маловисківська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки водного фонду для рибогосподарських потреб за межами 

населеного пункту с. Мануйлівка Новоукраїнського району Кіровоградської області з метою 

встановлення фактичної площі земельної ділянки з кадастровим номером 

3523183200:02:000:7001, що перебуває в користуванні на умовах оренди гр. Кваші Віктора 

Петровича згідно Договору оренди землі від 29 квітня 2012 року (Витяг з Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права. Номер 

запису 26267715). 

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради 

з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою. 

 

 
 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  лютого 2022 року                                                                     №  

м. Мала Виска 

 
Про затвердження технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки з 

кадастровим номером 3523183200:02:000:7001 

 

 Розглянувши заяву гр. Кваші Віктора Петровича, який зареєстрований та проживає за 

адресою: вул. Гоголя, 176 м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області 

26200, з проханням затвердити технічну документацію з нормативно грошової оцінки 

земельної ділянки, загальною площею 10,2000 га кадастровий номер 

3523183200:02:000:7001, що надана в користування на умовах оренди гр. Кваші Віктору 

Петровичу для рибогосподарських потреб (КВЦПЗ 10.07) на території Маловисківської 

міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області, технічну документацію 

виготовлену Кропивницькою філією державного підприємства «Черкаський науково-

дослідний та проектний інститут землеустрою», юридична адреса: вул. Академіка 

Корольова, 26 м. Кропивницький, 25030, відповідно до статей 12, 201 Земельного кодексу 

України, статей 15, 18, 23 Закону України «Про оцінку земель», керуючись пунктом 34 статті 

26, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Маловисківська 

міська рада  

В И Р І Ш И Л А: 

 

 1. Затвердити технічну документацію з нормативно грошової оцінки земельної 

ділянки, загальною площею 10,2000 га кадастровий номер 3523183200:02:000:7001, що 

надана в користування на умовах оренди гр. Кваші Віктору Петровичу для 

рибогосподарських потреб (КВЦПЗ 10.07) на території Маловисківської міської ради 

Новоукраїнського району Кіровоградської області (за межами населеного пункту). 

 2. Нормативна грошова оцінка зазначеної земельної ділянки станом на 01 січня                  

2022 року складає 161690,0 грн (сто шістдесят одна тисяча шістсот девяносто гривні 00 коп). 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою. 

 

 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  лютого 2022 року                                                                     №  

м. Мала Виска 

 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки комунальної власності в натурі (на 

місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за межами                    

с. Мануйлівка на території Маловисківської міської 

ради Новоукраїнського району Кіровоградської 

області та надання в оренду СТОВ «Славутич» 

 

 Розглянувши клопотання директора СТОВ «Славутич» Ніколенка Василя Івановича, 

юридична адреса: вул. Водолазко, 62, с. Мануйлівка, Новоукраїнського району 

Кіровоградської області, 26207 про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності в натурі (на 

місцевості) площею 0,3365 га (проектних польових доріг), для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (КВЦПЗ – А.01.01) за межами с. Мануйлівка на 

території Маловисківської міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області та 

надання в оренду СТОВ «Славутич», технічну документацію виготовлену Кропивницькою 

філією державного підприємства «Черкаський науково-дослідний та проектний інститут 

землеустрою», юридична адреса: вул. Академіка Корольова, 26 м. Кропивницький, 25030 та 

керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статтями 12, 93, 116, 118, 122 Земельного кодексу України, Маловисківська міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності в натурі (на місцевості) площею 

0,3365 га (проектних польових доріг), для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва (КВЦПЗ – А.01.01) за межами с. Мануйлівка на території Маловисківської 

міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

2. Надати СТОВ «Славутич» в користування на умовах оренди терміном на 7 років 

земельну ділянку загальною площею 0,3365 га (проектні польові дороги), в тому числі по 

угіддях: 

0,3365 га рілля – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (КВЦПЗ 

– А.01.01) (кадастровий номер 3523183200:02:000:0780) за межами с. Мануйлівка на 

території Маловисківської міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення що перебувають в запасі 

Маловисківської міської ради. 

3. Зобов’язати землекористувача: 

- використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням та утримувати її в 

належному санітарному стані; 

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати плату за землю.  

 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  лютого 2022 року                                                                     №  

м. Мала Виска 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки комунальної власності в натурі (на 

місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за межами                    

с. Мануйлівка на території Маловисківської міської 

ради Новоукраїнського району Кіровоградської 

області та надання в оренду СТОВ «Славутич» 

 

 Розглянувши клопотання директора СТОВ «Славутич» Ніколенка Василя Івановича, 

юридична адреса: вул. Водолазко, 62, с. Мануйлівка, Новоукраїнського району 

Кіровоградської області, 26207 про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності в натурі (на 

місцевості) площею 0,2281 га (проектних польових доріг), для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (КВЦПЗ – А.01.01) за межами с. Мануйлівка на 

території Маловисківської міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області та 

надання в оренду СТОВ «Славутич» технічну документацію виготовлену Кропивницькою 

філією державного підприємства «Черкаський науково-дослідний та проектний інститут 

землеустрою», юридична адреса: вул. Академіка Корольова, м. Кропивницький, 25030 та 

керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статтями 12, 93, 116, 118, 122 Земельного кодексу України, Маловисківська міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності в натурі (на місцевості) площею 

0,2281 га (проектних польових доріг), для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва (КВЦПЗ – А.01.01) за межами с. Мануйлівка на території Маловисківської 

міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

 2. Надати СТОВ «Славутич» в користування на умовах оренди терміном на 7 років 

земельну ділянку загальною площею 0,2281 га (проектні польові дороги), в тому числі по 

угіддях: 

0,2281 га рілля – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (КВЦПЗ 

– А.01.01) (кадастровий номер 3523183200:02:000:0781) за межами с. Мануйлівка на 

території Маловисківської міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення що перебувають в запасі 

Маловисківської міської ради. 

3. Зобов’язати землекористувача: 

- використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням та утримувати її в 

належному санітарному стані; 

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати плату за землю.  

 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  лютого 2022 року                                                                     №  

м. Мала Виска 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки комунальної власності в натурі (на 

місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за межами                     

с. Мануйлівка на території Маловисківської міської 

ради Новоукраїнського району Кіровоградської 

області та надання в оренду СТОВ «Славутич» 

 

 Розглянувши клопотання директора СТОВ «Славутич» Ніколенка Василя Івановича, 

юридична адреса: вул. Водолазко, 62, с. Мануйлівка, Новоукраїнського району 

Кіровоградської області, 26207 про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності в натурі (на 

місцевості) площею 0,1478 га (проектних польових доріг), для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (КВЦПЗ – А.01.01) за межами с. Мануйлівка на 

території Маловисківської міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області та 

надання в оренду СТОВ «Славутич» технічну документацію виготовлену Кропивницькою 

філією державного підприємства «Черкаський науково-дослідний та проектний інститут 

землеустрою», юридична адреса: вул. Академіка Корольова, м. Кропивницький, 25030 та 

керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статтями 12, 93, 116, 118, 122 Земельного кодексу України, Маловисківська міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності в натурі (на місцевості) площею 

0,1478 га (проектних польових доріг), для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва (КВЦПЗ – А.01.01) за межами  с. Мануйлівка на території Маловисківської 

міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

2. Надати СТОВ «Славутич» в користування на умовах оренди терміном на 7 років 

земельну ділянку загальною площею 0,1478 га (проектні польові дороги), в тому числі по 

угіддях: 

0,1478 га рілля – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (КВЦПЗ 

– А.01.01) (кадастровий номер 3523183200:02:000:0782) за межами с. Мануйлівка на 

території Маловисківської міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають в запасі 

Маловисківської міської ради. 

3. Зобов’язати землекористувача: 

- використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням та утримувати її в 

належному санітарному стані; 

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати плату за землю.  

 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  лютого 2022 року                                                                     №  

м. Мала Виска 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки комунальної власності в натурі (на 

місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за межами                    

с. Мануйлівка на території Маловисківської міської 

ради Новоукраїнського району Кіровоградської 

області та надання в оренду СТОВ «Славутич» 

 

 Розглянувши клопотання директора СТОВ «Славутич» Ніколенка Василя Івановича, 

юридична адреса: вул. Водолазко, 62, с. Мануйлівка, Новоукраїнського району 

Кіровоградської області, 26207 про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності в натурі (на 

місцевості) площею 0,4247 га (проектних польових доріг), для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (КВЦПЗ – А.01.01) за межами с. Мануйлівка на 

території Маловисківської міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області та 

надання в оренду СТОВ «Славутич» технічну документацію виготовлену Кропивницькою 

філією державного підприємства «Черкаський науково-дослідний та проектний інститут 

землеустрою», юридична адреса: вул. Академіка Корольова, м. Кропивницький, 25030 та 

керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статтями 12, 93, 116, 118, 122 Земельного кодексу України, Маловисківська міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності в натурі (на місцевості) площею 

0,4247 га (проектних польових доріг), для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва (КВЦПЗ – А.01.01) за межами с. Мануйлівка на території Маловисківської 

міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

2. Надати СТОВ «Славутич» в користування на умовах оренди терміном на 7 років 

земельну ділянку загальною площею 0,4247 га (проектні польові дороги), в тому числі по 

угіддях: 

0,4247 га рілля – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (КВЦПЗ 

– А.01.01) (кадастровий номер 3523183200:02:000:0778) за межами с. Мануйлівка на 

території Маловисківської міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення що перебувають в запасі 

Маловисківської міської ради. 

3. Зобов’язати землекористувача: 

- використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням та утримувати її в 

належному санітарному стані; 

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати плату за землю.  

 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  лютого 2022 року                                                                     №  

м. Мала Виска 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки комунальної власності в натурі (на 

місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за межами                      

с. Мануйлівка на території Маловисківської міської 

ради Новоукраїнського району Кіровоградської 

області та надання в оренду СТОВ «Славутич» 

 

 Розглянувши клопотання директора СТОВ «Славутич» Ніколенка Василя Івановича, 

юридична адреса: вул. Водолазко, 62, с. Мануйлівка, Новоукраїнського району 

Кіровоградської області, 26207 про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності в натурі (на 

місцевості) площею 0,7469 га (проектних польових доріг), для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (КВЦПЗ – А.01.01) за межами с. Мануйлівка на 

території Маловисківської міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області та 

надання в оренду СТОВ «Славутич» технічну документацію виготовлену Кропивницькою 

філією державного підприємства «Черкаський науково-дослідний та проектний інститут 

землеустрою», юридична адреса: вул. Академіка Корольова, м. Кропивницький, 25030 та 

керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статтями 12, 93, 116, 118, 122 Земельного кодексу України, Маловисківська міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності в натурі (на місцевості) площею 

0,7469 га (проектних польових доріг), для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва (КВЦПЗ – А.01.01) за межами  с. Мануйлівка на території Маловисківської 

міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

2. Надати СТОВ «Славутич» в користування на умовах оренди терміном на 7 років 

земельну ділянку загальною площею 0,7469 га (проектні польові дороги), в тому числі по 

угіддях: 

0,7469 га рілля – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (КВЦПЗ 

– А.01.01) (кадастровий номер 3523183200:02:000:0777) за межами с. Мануйлівка на 

території Маловисківської міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення що перебувають в запасі 

Маловисківської міської ради. 

3. Зобов’язати землекористувача: 

- використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням та утримувати її в 

належному санітарному стані; 

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати плату за землю.  

 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  лютого 2022 року                                                                     №  

м. Мала Виска 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки комунальної власності в натурі (на 

місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за межами                    

с. Мануйлівка на території Маловисківської міської 

ради Новоукраїнського району Кіровоградської 

області та надання в оренду СТОВ «Славутич» 

 

 Розглянувши клопотання директора СТОВ «Славутич» Ніколенка Василя Івановича, 

юридична адреса: вул. Водолазко, 62, с. Мануйлівка, Новоукраїнського району 

Кіровоградської області, 26207 про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності в натурі (на 

місцевості) площею 0,4259 га (проектних польових доріг), для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (КВЦПЗ – А.01.01) за межами с. Мануйлівка на 

території Маловисківської міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області та 

надання в оренду СТОВ «Славутич» технічну документацію виготовлену Кропивницькою 

філією державного підприємства «Черкаський науково-дослідний та проектний інститут 

землеустрою», юридична адреса: вул. Академіка Корольова, м. Кропивницький, 25030 та 

керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статтями 12, 93, 116, 118, 122 Земельного кодексу України, Маловисківська міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності в натурі (на місцевості) площею 

0,4259 га (проектних польових доріг), для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва (КВЦПЗ – А.01.01) за межами  с. Мануйлівка на території Маловисківської 

міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

2. Надати СТОВ «Славутич» в користування на умовах оренди терміном на 7 років 

земельну ділянку загальною площею 0,4259 га (проектні польові дороги), в тому числі по 

угіддях: 

0,4259 га рілля – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (КВЦПЗ 

– А.01.01) (кадастровий номер 3523183200:02:000:0779) за межами с. Мануйлівка на 

території Маловисківської міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення що перебувають в запасі 

Маловисківської міської ради. 

3. Зобов’язати землекористувача: 

- використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням та утримувати її в 

належному санітарному стані; 

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати плату за землю.  

 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  лютого 2022 року                                                                     №  

м. Мала Виска 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки комунальної власності в натурі (на 

місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за межами                  

с. Мануйлівка на території Маловисківської міської 

ради Новоукраїнського району Кіровоградської 

області та надання в оренду СТОВ «Славутич» 

 

 Розглянувши клопотання директора СТОВ «Славутич» Ніколенка Василя Івановича, 

юридична адреса: вул. Водолазко, 62, с. Мануйлівка, Новоукраїнського району 

Кіровоградської області, 26207 про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності в натурі (на 

місцевості) площею 0,1762 га (проектних польових доріг), для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (КВЦПЗ – А.01.01) за межами с. Мануйлівка на 

території Маловисківської міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області та 

надання в оренду СТОВ «Славутич» технічну документацію виготовлену Кропивницькою 

філією державного підприємства «Черкаський науково-дослідний та проектний інститут 

землеустрою», юридична адреса: вул. Академіка Корольова, м. Кропивницький, 25030 та 

керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статтями 12, 93, 116, 118, 122 Земельного кодексу України, Маловисківська міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності в натурі (на місцевості) площею 

0,1762 га (проектних польових доріг), для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва (КВЦПЗ – А.01.01) за межами  с. Мануйлівка на території Маловисківської 

міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

2. Надати СТОВ «Славутич» в користування на умовах оренди терміном на 7 років 

земельну ділянку загальною площею 0,1762 га (проектні польові дороги), в тому числі по 

угіддях: 

0,1762 га рілля – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (КВЦПЗ 

– А.01.01) (кадастровий номер 3523183200:02:000:0784) за межами с. Мануйлівка на 

території Маловисківської міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення що перебувають в запасі 

Маловисківської міської ради. 

3. Зобов’язати землекористувача: 

- використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням та утримувати її в 

належному санітарному стані; 

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати плату за землю.  

 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  лютого 2022 року                                                                     №  

м. Мала Виска 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки комунальної власності в натурі (на 

місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за межами                   

с. Мануйлівка на території Маловисківської міської 

ради Новоукраїнського району Кіровоградської 

області та надання в оренду СТОВ «Славутич» 

 

 Розглянувши клопотання директора СТОВ «Славутич» Ніколенка Василя Івановича, 

юридична адреса: вул. Водолазко, 62, с. Мануйлівка, Новоукраїнського району 

Кіровоградської області, 26207 про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності в натурі (на 

місцевості) площею 0,2926 га (проектних польових доріг), для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (КВЦПЗ – А.01.01) за межами с. Мануйлівка на 

території Маловисківської міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області та 

надання в оренду СТОВ «Славутич» технічну документацію виготовлену Кропивницькою 

філією державного підприємства «Черкаський науково-дослідний та проектний інститут 

землеустрою», юридична адреса: вул. Академіка Корольова, м. Кропивницький, 25030 та 

керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статтями 12,93,116,118,122 Земельного кодексу України, Маловисківська міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності в натурі (на місцевості) площею 

0,2926 га (проектних польових доріг), для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва (КВЦПЗ – А.01.01) за межами  с. Мануйлівка на території Маловисківської 

міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

2. Надати СТОВ «Славутич» в користування на умовах оренди терміном на 7 років 

земельну ділянку загальною площею 0,2926 га (проектні польові дороги), в тому числі по 

угіддях: 

0,2926 га рілля – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (КВЦПЗ 

– А.01.01) (кадастровий номер 3523183200:02:000:0785) за межами с. Мануйлівка на 

території Маловисківської міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення що перебувають в запасі 

Маловисківської міської ради. 

3. Зобов’язати землекористувача: 

- використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням та утримувати її в 

належному санітарному стані; 

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати плату за землю.  

 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  лютого 2022 року                                                                     №  

м. Мала Виска 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки комунальної власності в натурі (на 

місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за межами                  

с. Мануйлівка на території Маловисківської міської 

ради Новоукраїнського району Кіровоградської 

області та надання в оренду СТОВ «Славутич» 

 

 Розглянувши клопотання директора СТОВ «Славутич» Ніколенка Василя Івановича, 

юридична адреса: вул. Водолазко, 62, с. Мануйлівка, Новоукраїнського району 

Кіровоградської області, 26207 про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності в натурі (на 

місцевості) площею 0,2060 га (проектних польових доріг), для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (КВЦПЗ – А.01.01) за межами с. Мануйлівка на 

території Маловисківської міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області та 

надання в оренду СТОВ «Славутич», технічну документацію виготовлену Кропивницькою 

філією державного підприємства «Черкаський науково-дослідний та проектний інститут 

землеустрою», юридична адреса: вул. Академіка Корольова, 26 м. Кропивницький, 25030 та 

керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статтями 12,93,116,118,122 Земельного кодексу України, Маловисківська міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності в натурі (на місцевості) площею 

0,2060 га (проектних польових доріг), для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва (КВЦПЗ – А.01.01) за межами с. Мануйлівка на території Маловисківської 

міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

2. Надати СТОВ «Славутич» в користування на умовах оренди терміном на 7 років 

земельну ділянку загальною площею 0,2060 га (проектні польові дороги), в тому числі по 

угіддях: 

0,2060 га рілля – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (КВЦПЗ 

– А.01.01) (кадастровий номер 3523183200:02:000:0786) за межами с. Мануйлівка на 

території Маловисківської міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення що перебувають в запасі 

Маловисківської міської ради. 

3. Зобов’язати землекористувача: 

- використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням та утримувати її в 

належному санітарному стані; 

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати плату за землю.  

 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  лютого 2022 року                                                                     №  

м. Мала Виска 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки комунальної власності в натурі (на 

місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за межами                      

с. Мануйлівка на території Маловисківської міської 

ради Новоукраїнського району Кіровоградської 

області та надання в оренду СТОВ «Славутич» 

 

 Розглянувши клопотання директора СТОВ «Славутич» Ніколенка Василя Івановича, 

юридична адреса: вул. Водолазко, 62, с. Мануйлівка, Новоукраїнського району 

Кіровоградської області, 26207 про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності в натурі (на 

місцевості) площею 0,2779 га (проектних польових доріг), для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (КВЦПЗ – А.01.01) за межами с. Мануйлівка на 

території Маловисківської міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області та 

надання в оренду СТОВ «Славутич», технічну документацію виготовлену Кропивницькою 

філією державного підприємства «Черкаський науково-дослідний та проектний інститут 

землеустрою», юридична адреса: вул. Академіка Корольова, 26 м. Кропивницький, 25030 та 

керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статтями 12,93,116,118,122 Земельного кодексу України, Маловисківська міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності в натурі (на місцевості) площею 

0,2779 га (проектних польових доріг), для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва (КВЦПЗ – А.01.01) за межами с. Мануйлівка на території Маловисківської 

міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

2. Надати СТОВ «Славутич» в користування на умовах оренди терміном на 7 років 

земельну ділянку загальною площею 0,2779 га (проектні польові дороги), в тому числі по 

угіддях: 

0,2779 га рілля – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (КВЦПЗ 

– А.01.01) (кадастровий номер 3523183200:02:001:0024) за межами с. Мануйлівка на 

території Маловисківської міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення що перебувають в запасі 

Маловисківської міської ради. 

3. Зобов’язати землекористувача: 

- використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням та утримувати її в 

належному санітарному стані; 

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати плату за землю.  

 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  лютого 2022 року                                                                     №  

м. Мала Виска 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки комунальної власності в натурі (на 

місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за межами                      

с. Мануйлівка на території Маловисківської міської 

ради Новоукраїнського району Кіровоградської 

області та надання в оренду СТОВ «Славутич» 

 

 Розглянувши клопотання директора СТОВ «Славутич» Ніколенка Василя Івановича, 

юридична адреса: вул. Водолазко, 62, с. Мануйлівка, Новоукраїнського району 

Кіровоградської області, 26207 про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності в натурі (на 

місцевості) площею 0,2343 га (проектних польових доріг), для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (КВЦПЗ – А.01.01) за межами с. Мануйлівка на 

території Маловисківської міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області та 

надання в оренду СТОВ «Славутич», технічну документацію виготовлену Кропивницькою 

філією державного підприємства «Черкаський науково-дослідний та проектний інститут 

землеустрою», юридична адреса: вул. Академіка Корольова, 26 м. Кропивницький, 25030 та 

керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статтями 12,93,116,118,122 Земельного кодексу України, Маловисківська міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності в натурі (на місцевості) площею 

0,2343 га (проектних польових доріг), для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва (КВЦПЗ – А.01.01) за межами с. Мануйлівка на території Маловисківської 

міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

2. Надати СТОВ «Славутич» в користування на умовах оренди терміном на 7 років 

земельну ділянку загальною площею 0,2343 га (проектні польові дороги), в тому числі по 

угіддях: 

0,2343 га рілля – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (КВЦПЗ 

– А.01.01) (кадастровий номер 3523183200:02:000:0749) за межами с. Мануйлівка на 

території Маловисківської міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення що перебувають в запасі 

Маловисківської міської ради. 

3. Зобов’язати землекористувача: 

- використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням та утримувати її в 

належному санітарному стані; 

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати плату за землю.  

 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від лютого 2022 року                                                                           №  

м. Мала Виска 

 

Про затвердження проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки з метою встановлення 

особистого земельного строкового сервітуту                       

ТОВ «Задор» для розміщення тимчасової споруди для 

провадження підприємницької діяльності  в                          

м. Мала Виска по вул. Велігіна, (біля міського ринку)  

 

Розглянувши заяву директора ТОВ «Задор» Наталії Живіцької, юридична адреса:                  

вул. Родимцева, 4-а, м. Кропивницький з проханням затвердити проект  землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки з метою встановлення особистого земельного строкового 

сервітуту ТОВ «Задор» для розміщення тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності в м. Мала Виска по вул. Велігіна (біля міського ринку),строком 

на 10 років за адресою: вул. Велігіна (біля міського ринку), в м. Мала Виска, проект 

землеустрою виготовлений фізичною особою-підприємцем Гут Руслан Юрійович, юридична 

адреса: 25006, м. Кропивницький, пров. Центральний, 3/1, офіс 15 та керуючись п. 34 ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 55-1 Закону України «Про 

землеустрій», ст. ст.12, 99, 100, 111, 124
1
 Земельного кодексу України, ст. 28 Закону України 

«Про регулювання містобудівної  діяльності», пункту 2.6. «Порядок розміщення тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності», міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою 

встановлення особистого земельного строкового сервітуту ТОВ «Задор» для розміщення 

тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності в м. Мала Виска по                   

вул. Велігіна (біля міського ринку), строком на 10 років за адресою: вул. Велігіна (біля 

міського ринку) в м. Мала Виска. 

2. Надати ТОВ «Задор» в користування на умовах особистого строкового сервітуту 

терміном на 10 років земельну ділянку загальною площею 0,0030 га, в тому числі по угіддях: 

0,0030 га -вулиці та бульвари (тротуари),набережні, площі – земельні ділянки запасу 

(КВЦПЗ – А.03.19) (кадастровий номер 3523110100:50:084:0033) в за адресою: вул. Велігіна 

(біля міського ринку) в м. Мала Виска. Новоукраїнського району Кіровоградської області за 

рахунок земель що перебувають в запасі Маловисківської міської ради. 

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

з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою. 

 

 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  лютого 2022 року                                                                     №  

м. Мала Виска 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Олейніченко Олександру 

Олександровичу шляхом зміни цільового призначення 

землі за адресою: вул. Містечкова, 61, м. Мала Виска, 

Кіровоградської області 

  

Розглянувши заяву гр. Олейніченка Олександра Олександровича, який проживає за 

адресою: вул. Українська, 78, м. Мала Виска, Кіровоградської області з проханням надати 

дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

(кадастровий номер: 3523110100:50:054:0001) загальною площею: 0,1218 га, в тому числі: 

площею - 0,1000 га шляхом зміни цільового призначення з цільового – для  будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови (КВЦПЗ В.03.15) на цільове 

призначення - для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ В.02.01); 0,0218 га шляхом зміни цільового 

призначення з цільового – для  будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови (КВЦПЗ В.03.15) на цільове призначення - для  ведення індивідуального 

садівництва (КВЦПЗ А.01.05) за рахунок земель житлової та громадської забудови що 

перебувають в запасі  Маловисківської міської ради за адресою: вул. Містечкова, 61,                        

м. Мала Виска, Кіровоградської області  керуючись ст. 26 п. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та ст.ст. 22, 40, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, 

Маловисківська міська рада. 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність (кадастровий номер: 3523110100:50:054:0001) загальною площею:        

0,1218 га, в тому числі: 

- 0,1000 га шляхом зміни цільового призначення з цільового – для  будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови (КВЦПЗ В.03.15) на цільове 

призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ В.02.01);  

- 0,0218 га шляхом зміни цільового призначення з цільового – для  будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови (КВЦПЗ В.03.15) на цільове 

призначення - для  ведення індивідуального садівництва (КВЦПЗ А.01.05) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови що перебувають в запасі Маловисківської міської ради за 

адресою: вул. Містечкова, 61, м. Мала Виска, Кіровоградської області 

2. Зобов’язати  землекористувача: 

2.1.замовити в землевпорядній організації виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність шляхом зміни цільового призначення та направити 

його на розгляд сесії міської ради; 

 2.2.використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням; 

2.3.утримувати її в належному санітарному стані; 

2.4. своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату за землю. 

 

Міський голова                                                                                               Юрій ГУЛЬДАС 



21 
 

УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

МАЛОВИСКІВСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від лютого 2022 року                                                           №  

м. Мала Виска 

Про надання дозволу на розроблення технічної 

документації щодо поділу земельної ділянки, що 

перебуває в оренді гр. Демчака Андрія Васильовича за 

адресою: вул. Містечкова, 45 м. Мала Виска 

Маловисківського району Кіровоградської області  

 

Розглянувши заяву гр. Демчака Андрія Васильовича, який проживає за адресою:              

вул. Мирна, 17 м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області з 

проханням надати дозвіл на розроблення технічної документації щодо поділу земельної 

ділянки, що перебуває в комунальній власності несільськогосподарського призначення 

загальною площею 0,3285 га (кадастровий номер 3523110100:50:036:2001) за адресою:              

вул. Містечкова, 45 м. Мала Виска, керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та відповідно до статей 12, 79
1
, 93, 122, 123, 124 Земельного 

кодексу України, статті 30 Закону України «Про оренду землі», статті 56 Закону України 

«Про землеустрій», Маловисківська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати дозвіл гр. Демчаку Андрію Васильовичу на розроблення технічної 

документації щодо поділу земельної ділянки, що перебуває в комунальній власності 

загальною площею 0,3285 га (кадастровий номер 3523110100:50:036:2001) за адресою:                

вул. Містечкова, 45 м. Мала Виска, та надана в користування на умовах оренди на підставі 

Договору № 36 оренди землі від 09 вересня 2020 року, (Витяг з Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права. Номер запису: 38215449) , 

на земельну ділянку з цільовим призначенням (КВЦПЗ – В.03.15) для будівництва та 

обслуговування будівель громадської забудови: 

земельна ділянка № 1 – загальною площею 0,0961 га 

земельна ділянка № 2 -  загальною площею 0,1000 га 

земельна ділянка № 3 -  загальною площею 0,1324 га 

2. Розроблена технічна документація щодо поділу земельної ділянки підлягає 

погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного законодавства. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради 

з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою 

 

 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  лютого 2022 року                                                                     №  

м. Мала Виска 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду гр. Кальніцькому Г.М. шляхом зміни цільового 

призначення землі за адресою: вул. Європейська, 68а, 

м. Мала Виска,  Кіровоградської області 

  

Розглянувши заяву гр. Кальніцького Геннадія Миколайовича, який проживає за 

адресою: вул. Центральна, 101, м. Мала Виска, Кіровоградської області з проханням надати 

дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(кадастровий номер: 3523110100:50:055:0071) загальною площею: 0,3823 га шляхом зміни 

цільового призначення з цільового – для  будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови (КВЦПЗ В.03.15) на цільове призначення - для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі (КВЦПЗ В.03.07), за рахунок земель житлової та 

громадської забудови комерційного призначення що перебуває в користуванні на умовах 

оренди у гр. Кальніцького Геннадія Миколайовича згідно Договору № 3 оренди землі від               

01 березня 2016 року (Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію іншого речового права. Номер запису: 13639572) за адресою: вул. Європейська, 

68а, м. Мала Виска, Кіровоградської області керуючись ст. 26 п. 34 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та ст. ст. 12, 93, 124 Земельного кодексу України, 

Маловисківська міська рада. 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати дозвіл гр. Кальніцькому Геннадію Миколайовичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки (кадастровий номер: 

3523110100:50:055:0071) загальною площею: 0,3823 га шляхом зміни цільового призначення 

з цільового – для  будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

(КВЦПЗ В.03.15) на цільове призначення - для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі (КВЦПЗ В.03.07), за рахунок земель житлової та громадської забудови комерційного 

призначення що перебуває в його користуванні на умовах оренди згідно Договору № 03 

оренди землі від 01 березня 2016 року (Витяг з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права. Номер запису: 13639572) за 

адресою: вул. Європейська, 68а, м. Мала Виска, Кіровоградська область. 

2. Зобов’язати  землекористувача: 

2.1.замовити в землевпорядній організації виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду шляхом зміни цільового призначення та направити 

його на розгляд  сесії міської ради; 

 2.2.використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням; 

2.3.утримувати її в належному санітарному стані; 

2.4. своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату за землю. 

 

 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  лютого 2022 року                                                                     №  

м. Мала Виска 

 

Про вилучення земельних ділянок  

 

Розглянувши заяви громадян та інших землекористувачів міської ради про вилучення 

в них земельних ділянок, які були надані їм в користування для городництва, будівництва 

житлового будинку, ведення особистого селянського господарства, розміщення та 

будівництва гаражів для легкових автомобілів, розміщення торгівельних кіосків, в зв’язку з 

добровільною відмовою та невикористанням їх протягом багатьох років, систематичною 

несплатою земельного податку або орендної плати, керуючись п. 34 ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 141 п. «а», «д» «е» Земельного кодексу 

України, міська рада 

В И Р І Ш И Л А:  

1.Вилучити з користування громадян та інших землекористувачів земельні ділянки та 

перевести їх в землі запасу міської ради: 

1.1. Пашкової Олександри Іванівни, земельну ділянку загальною площею 0,5300 га, 

яка була надана їй у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку 

господарських будівель та споруд та для ведення особистого селянського господарства за 

адресою: вул. Берегова, 11 с. Димине Новоукраїнського району Кіровоградської області в 

зв’язку зі смертю (Свідоцтво про смерть Серії І-ОЛ № 324605), 

1.1.1. пункт 1.1. рішення Маловисківської міської ради № 859 від 05 жовтня 2021 року 

вважати таким, що втратив чинність; 

1.2. Рабенка Миколи Павловича, який проживає за адресою: вул. Велігіна, 51                         

м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області, земельну ділянку 

загальною площею 0,6000 га за адресою: вул. Центральна, 2 с. Первомайське, 

Новоукраїнського району, Кіровоградської області, яка були надана йому у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд та для 

ведення особистого селянського господарства  в зв′язку з добровільною відмовою; 

1.3. Пилипенко Лариси Петрівни, яка проживає за адресою: вул. Містечкова, 66                     

м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області, земельну ділянку 

загальною площею 0,0030 га за адресою: вул. Центральна, 22 с. Первомайське, 

Новоукраїнського району, Кіровоградської області, яка були надана їй в користування на 

умовах оренди для будівництва та обслуговування індивідуального гаража за адресою:                 

м. Мала Виска вул. Шевченка, прибудинкова територія багатоквартирного житлового 

будинку № 7, в зв′язку з добровільною відмовою; 

1.4. Головатого Олега Володимировича, який проживає за адресою: вул. Героїв 

Сталінграда буд. 26 м. Кропивницький Кіровоградської області, земельну ділянку загальною 

площею 0,0900 га за адресою: вул. Транспортна, 25 м. Мала Виска, Новоукраїнського 

району, Кіровоградської області, яка були надана йому у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд в зв′язку з 

добровільною відмовою; 

2. Рішення міської ради направити в Маловисківське відділення Новоукраїнської 

ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області та відділ Держгеокадастру в Новоукраїнському 

районі для внесення змін в облікову документацію. 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  лютого 2022 року                                                                     №  

м. Мала Виска 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність громадянам міської ради (м. Мала Виска,                

с. Краснопілка, с-ще Заповідне, с-ще. Вишневе)  

 

 Розглянувши заяви громадян, що проживають на території Маловисківської міської 

ради з проханням надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, ведення особистого селянського господарства, ведення 

садівництва, заяви громадян про вилучення з їхнього користування земельних ділянок та 

документацію, яка підтверджує розмір та місцезнаходження земельної ділянки, керуючись п. 

34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 22, 40, 116, 118, 

121,140 Земельного кодексу України, Маловисківська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність таким громадянам для таких цілей:  

1.1. Кавуну Миколі Миколайовичу, який зареєстрований за адресою: вул. Берегова, 

буд. 33, м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області, земельну ділянку 

розташовану за адресою: вул. Берегова, буд. 33, м. Мала Виска Новоукраїнського району 

Кіровоградської області у власність загальною площею 0,1250 га, в тому числі: 0,1000 га  

(1000,0 кв.м.) землі одно та двоповерхової житлової забудови для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель 

комунальної власності житлової та громадської забудови; 0,0250 га для ведення 

індивідуального садівництва (згідно КВЦПЗ А.01.05) за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають в комунальній власності 

Маловисківської міської ради.  

1.2. Лопатенко Анні Олександрівні, яка зареєстрована за адресою: вул. Містечкова 

буд. 167 м. Мала Виска Кіровоградської області, земельну ділянку розташовану за адресою: 

вул. Транспортна, 25 м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області у 

власність загальною площею 0,0900 га, в тому числі: 0,0900 га (900,0 кв.м.) землі одно та 

двоповерхової житлової забудови для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд за рахунок земель комунальної власності житлової та 

громадської забудови, що перебувають у запасі Маловисківської міської ради;  

1.3. Ненадович Лілії Євгеніївні, який зареєстрований за адресою:  вул. Горіхова,               

буд. 24/29, м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області, земельну 

ділянку розташовану за адресою: вул. Горіхова, 24/29, м. Мала Виска Новоукраїнського 

району Кіровоградської області у власність загальною площею 0,2000 га, в тому числі: 

0,1000 га (1000,0 кв.м.) землі одно та двоповерхової житлової забудови для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель 

комунальної власності житлової та громадської забудови; 0,1000 га для ведення 

індивідуального садівництва (згідно КВЦПЗ А.01.05) за рахунок земель 
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сільськогосподарського призначення, що перебувають в комунальній власності 

Маловисківської міської ради.  

1.4. Пашкову Ярославу Олександровичу, який зареєстрований за адресою:                       

вул. Польова буд. 21 м. Мала Виска Кіровоградської області, земельну ділянку розташовану 

за адресою: вул. Польова, 23 м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської 

області у власність загальною площею 0,0605 га, в тому числі: 0,0605 га (605,0 кв.м.) землі 

одно та двоповерхової житлової забудови для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель комунальної власності житлової 

та громадської забудови, що перебувають у запасі Маловисківської міської ради;  

1.5. Соколову Віктору Анатолійовичу, який зареєстрований за адресою:                            

вул. Берегова, буд. 14, м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області, 

земельну ділянку розташовану за адресою: вул. Берегова, буд. 14, м. Мала Виска 

Новоукраїнського району Кіровоградської області у власність загальною площею 0,2000 га, в 

тому числі: 0,1000 га (1000,0 кв.м.) землі одно та двоповерхової житлової забудови для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за 

рахунок земель комунальної власності житлової та громадської забудови; 0,1000 га для 

ведення індивідуального садівництва (згідно КВЦПЗ А.01.05) за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають в комунальній власності 

Маловисківської міської ради.  

1.6. Лунєвій Світлані Олександрівні, яка зареєстрована за адресою: вул. Київська,            

буд. 22, м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області, земельну ділянку 

розташовану за адресою: вул. Івана Богуна, буд. 7, м. Мала Виска Новоукраїнського району 

Кіровоградської області у власність загальною площею 0,0800 га, в тому числі: 0,0800 га для 

ведення індивідуального садівництва (згідно КВЦПЗ А.01.05) за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають в комунальній власності 

Маловисківської міської ради.  

1.7. Бугаю Олександру Сергійовичу, який зареєстрований за адресою:                               

пров. Професійний, 35 м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області, 

земельну ділянку розташовану за адресою: пров. Професійний, 35 м. Мала Виска 

Новоукраїнського району Кіровоградської області у власність загальною площею 0,1600 га, в 

тому числі: 0,1000 га (1000,0 кв.м.) землі одно та двоповерхової житлової забудови для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за 

рахунок земель комунальної власності житлової та громадської забудови, що перебувають у 

запасі; 0,0600 га для ведення індивідуального садівництва (згідно КВЦПЗ А. 01.05) за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають в комунальній 

власності Маловисківської міської ради;  

1.8. Бугай Тамарі Михайлівні, яка зареєстрований за адресою: пров. Професійний, 35 

м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області, земельну ділянку 

розташовану за адресою: пров. Професійний, 33 м. Мала Виска Новоукраїнського району 

Кіровоградської області у власність загальною площею 0,1400 га, в тому числі: 0,1000 га 

(1000,0 кв.м.) землі одно та двоповерхової житлової забудови для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель 

комунальної власності житлової та громадської забудови, що перебувають у запасі; 0,0400 га 

для ведення індивідуального садівництва (згідно КВЦПЗ А. 01.05) за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають в комунальній власності 

Маловисківської міської ради;  

2. Зобов’язати вищевказаних землекористувачів: 

2.1. замовити в землевпорядній організації розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність та надати його на розгляд сесії міської ради; 

2.2. використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням; 

2.3. утримувати земельну ділянку в належному санітарному стані; 

2.4. своєчасно і в повному обсязі сплачувати плату за землю. 

 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  лютого 2022 року                                                                     №  

м. Мала Виска 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність громадянам міської ради (с. Мануйлівка,                 

с. Лутківка)  

 

Розглянувши заяви громадян, що проживають на території Маловисківської міської 

ради з проханням надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, ведення особистого селянського господарства, ведення 

садівництва, заяви громадян про вилучення з їхнього користування земельних ділянок та 

документацію, яка підтверджує розмір та місцезнаходження земельної ділянки, керуючись           

п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 22, 40, 116, 118, 

121,140 Земельного кодексу України, Маловисківська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність таким громадянам для таких цілей:  

1.1. Кубліцькій Галині Григорівні, яка проживає за адресою: вул. Польова, буд. 40                 

с. Мануйлівка Новоукраїнського району Кіровоградської області земельну ділянку 

розташовану за адресою: вул. Польова, 40, с. Мануйлівка Новоукраїнського району 

Кіровоградської області у власність загальною площею 0,1500 га, в тому числі: 0,1500 га 

(1500,0 кв.м.) землі одно та двоповерхової житлової забудови для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель 

комунальної власності житлової та громадської забудови, що перебувають у запасі 

Маловисківської міської ради;  

1.2. Кавуну Миколі Миколайовичу, який проживає за адресою: вул. Берегова, буд. 33 

м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області земельну ділянку 

розташовану за адресою: вул. Садова, 100, с. Мануйлівка Новоукраїнського району 

Кіровоградської області у власність загальною площею 0,4800 га, в тому числі: 0,2500 га 

(2500,0 кв.м.) землі одно та двоповерхової житлової забудови для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель 

комунальної власності житлової та громадської забудови, що перебувають у запасі; 0,2300 га 

для ведення особистого селянського господарства (згідно КВЦПЗ А.01.03) за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають в комунальній власності 

Маловисківської міської ради.  

1.3. Зелюнку Едуарду Францовичу, який проживає за адресою: вул. Польова,                     

м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області земельну ділянку 

розташовану за адресою: вул. Польова, 26, с. Мануйлівка Новоукраїнського району 

Кіровоградської області у власність загальною площею 0,8100 га, в тому числі: 0,2500 га 

(2500,0 кв.м.) землі одно та двоповерхової житлової забудови для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель 

комунальної власності житлової та громадської забудови, що перебувають у запасі; 0,5600 га 

для ведення особистого селянського господарства (згідно КВЦПЗ А.01.03) за рахунок земель 
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сільськогосподарського призначення, що перебувають в комунальній власності 

Маловисківської міської ради.  

2. Зобов’язати вищевказаних землекористувачів: 

2.1. замовити в землевпорядній організації розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність та надати його на розгляд сесії міської ради; 

2.2. використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням; 

2.3. утримувати земельну ділянку в належному санітарному стані; 

2.4. своєчасно і в повному обсязі сплачувати плату за землю. 

 

 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  лютого 2022 року                                                                     №  

м. Мала Виска 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність громадянам міської ради (с. Первомайське) 

 

Розглянувши заяви громадян, з проханням надати дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, ведення особистого 

селянського господарства, ведення садівництва, заяви громадян про вилучення з їхнього 

користування земельних ділянок та документацію, яка підтверджує розмір та 

місцезнаходження земельної ділянки, керуючись   п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та ст. 22, 40, 116, 118, 121,140 Земельного кодексу України, 

Маловисківська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність таким громадянам для таких цілей:  

1.1. Підгорній Наталії Олександрівні, яка проживає за адресою: вул. Буковинська,  

буд. 5, кв. 26 м. Дніпро Дніпропетровської області земельну ділянку розташовану за 

адресою: вул. Центральна, 2 с. Первомайське Новоукраїнського району Кіровоградської 

області на території Маловисківської міської ради у власність загальною площею 0,8700 га, в 

тому числі: 0,2500 га (2500,0 кв.м.) землі одно та двоповерхової житлової забудови для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за 

рахунок земель комунальної власності житлової та громадської забудови, що перебувають у 

запасі Маловисківської міської ради, 0,6200 га для ведення особистого селянського 

господарства (згідно КВЦПЗ А. 01.03) за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення, що перебувають в комунальній власності Маловисківської міської ради;   

1.2. Демчаку Андрію Васильовичу, який зареєстрований за адресою: вул. Мирна,              

буд. 17 м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області, земельну ділянку 

розташовану за адресою: вул. Центральна, 12 с. Первомайське Новоукраїнського району 

Кіровоградської області у власність загальною площею 0,4100 га, в тому числі: 0,2500 га 

(2500,0 кв.м.) землі одно та двоповерхової житлової забудови для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель 

комунальної власності житлової та громадської забудови, що перебувають у запасі; 0,1600 га 

для ведення особистого селянського господарства (згідно КВЦПЗ А. 01.03) за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення, що перебувають в комунальній власності 

Маловисківської міської ради;  

1.3. Коркач Аллі Володимирівні, яка зареєстрована за адресою: вул. Радісна, буд. 68  

м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області, земельну ділянку 

розташовану за адресою: вул. Шевченка, 19а с. Первомайське Новоукраїнського району 

Кіровоградської області у власність загальною площею 0,2000 га, в тому числі: 0,2000 га для 

ведення особистого селянського господарства (згідно КВЦПЗ А. 01.03) за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають в комунальній власності 

Маловисківської міської ради;  
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2. Зобов’язати вищевказаних землекористувачів: 

2.1. замовити в землевпорядній організації розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність та надати його на розгляд сесії міської ради; 

2.2. використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням; 

2.3. утримувати земельну ділянку в належному санітарному стані; 

2.4. своєчасно і в повному обсязі сплачувати плату за землю. 

 

 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  лютого 2022 року                                                                     №  

м. Мала Виска 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність громадянам міської ради (с. Миролюбівка,    

с. Червона Поляна) 

 

Розглянувши заяви громадян, що проживають на території Маловисківської міської 

ради з проханням надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, ведення особистого селянського господарства, ведення 

садівництва, заяви громадян про вилучення з їхнього користування земельних ділянок та 

документацію, яка підтверджує розмір та місцезнаходження земельної ділянки, керуючись п. 

34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 22, 40, 116, 118, 

121,140 Земельного кодексу України, Маловисківська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність таким громадянам для таких цілей:  

1.1. Умарову Олександру Станіславовичу, який проживає за адресою: вул. Горбенка, 

45, с. Миролюбівка Новоукраїнського району Кіровоградської області земельну ділянку 

розташовану за адресою: вул. Набережна, 114 с. Миролюбівка Новоукраїнського району 

Кіровоградської області на території Маловисківської міської ради у власність загальною 

площею 1,1000 га, в тому числі: 0,2500 га (2500,0 кв.м.) землі одно та двоповерхової 

житлової забудови для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд за рахунок земель комунальної власності житлової та громадської 

забудови, що перебувають у запасі; 0,8500 га для ведення особистого селянського 

господарства (згідно КВЦПЗ А.01.03) за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення, що перебувають в комунальній власності Маловисківської міської ради;  

1.2. Брайченко Оксані Григорівні, яка проживає за адресою: вул. Вишнева, 14,               

с. Миролюбівка Новоукраїнського району Кіровоградської області земельну ділянку 

розташовану за адресою: Кіровоградська область Новоукраїнський район с. Миролюбівка (в 

межах населеного пункту) у власність загальною площею 0,1200 га, в тому числі: 0,1200 га 

для ведення індивідуального садівництва (згідно КВЦПЗ А.01.05) за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають в комунальній власності 

Маловисківської міської ради.  

2. Зобов’язати вищевказаних землекористувачів: 

2.1. замовити в землевпорядній організації розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність та надати його на розгляд сесії міської ради; 

2.2. використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням; 

2.3. утримувати земельну ділянку в належному санітарному стані; 

2.4. своєчасно і в повному обсязі сплачувати плату за землю. 

 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  лютого 2022 року                                                                     №  

м. Мала Виска 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність громадянам міської ради (с. Лозуватка,                   

с. Димине)  

 

Розглянувши заяви громадян, що проживають на території Маловисківської міської 

ради з проханням надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, ведення особистого селянського господарства, ведення 

садівництва, заяви громадян про вилучення з їхнього користування земельних ділянок та 

документацію, яка підтверджує розмір та місцезнаходження земельної ділянки, керуючись п. 

34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 22, 40, 116, 118, 

121,140 Земельного кодексу України, Маловисківська міська рада 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність таким громадянам для таких цілей:  

1.1. Пашковій Тетяні Іллівні, яка зареєстрований за адресою: вул. Польова, 21,                          

с. Лозуватка Новоукраїнського району Кіровоградської області земельну ділянку 

розташовану за адресою: вул. Берегова, 11, с. Димине Новоукраїнського району 

Кіровоградської області у власність загальною площею 0,5300 га, в тому числі: 0,2500 га 

(2500,0 кв.м.) землі одно та двоповерхової житлової забудови для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель 

комунальної власності житлової та громадської забудови, що перебувають у запасі; 0,2800 га 

для ведення індивідуального садівництва (згідно КВЦПЗ А.01.05) за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають в комунальній власності 

Маловисківської міської ради.  

2. Зобов’язати вищевказаних землекористувачів: 

2.1. замовити в землевпорядній організації розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність та надати його на розгляд сесії міської ради; 

2.2. використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням; 

2.3. утримувати земельну ділянку в належному санітарному стані; 

2.4. своєчасно і в повному обсязі сплачувати плату за землю. 

 

 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  лютого 2022 року                                                                     №  

м. Мала Виска 

 

Про надання у власність земельної ділянки                        

гр. Сороці Богдану Івановичу за адресою:                                

вул. О. Ковтуна, буд. 68/6, м. Мала Виска 

Новоукраїнського району Кіровоградської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Сороки Богдана Івановича, який проживає за адресою:                   

вул. О. Ковтуна, буд. 68/6, м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області, 

з проханням надати у власність земельну ділянку загальною площею 0,0690 га, в тому числі: 

0,0690 га (690 кв.м.) для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. О. Ковтуна, буд. 68/6,                       

м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області, в зв’язку з переходом 

права власності на нерухоме майно згідно Договору дарування житлового будинку від                  

11 січня 2022 року, (Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності № 46115313) та керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та ст. ст. 12, 120, 121, 122 Земельного кодексу України, 

Маловисківська міська рада 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Надати гр. Сороці Богдану Івановичу у власність земельну ділянку загальною 

площею 0,0690 га в тому числі: 0,0690 га (690,0 кв.м), (кадастровий номер 

3523110100:50:138:0003), для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. О. Ковтуна, буд. 68/6, 

м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області, за рахунок земель 

житлової та громадської забудови Маловисківської міської ради Кіровоградської області. 

2. Зобов’язати землекористувача: 

2.1. зареєструвати та отримати свідоцтво на право власності на нерухоме майно 

(земельну ділянку); 

2.2. використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням та утримувати її в 

належному санітарному стані; 

2.3. своєчасно і в повному обсязі сплачувати плату за землю. 

 

 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  лютого 2022 року                                                                     №  

м. Мала Виска 

 

Про надання у власність земельної ділянки                        

гр. Антонюк Надії Павлівні за адресою:                               

вул. Гоголя, буд. 29, м. Мала Виска Новоукраїнського 

району Кіровоградської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Антонюк Надії Павлівни, яка проживає за адресою:                   

вул. Гоголя, буд. 29, м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області, з 

проханням надати у власність земельну ділянку загальною площею 0,0745 га, в тому числі: 

0,0745 га (745 кв.м.) для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. Гоголя, буд. 29, м. Мала Виска 

Новоукраїнського району Кіровоградської області, в зв’язку з переходом права власності на 

нерухоме майно згідно Договору дарування житлового будинку від 12 січня 2022 року, 

(Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності № 46125513) та керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та ст. ст. 12, 120, 121, 122 Земельного кодексу України, 

Маловисківська міська рада 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Надати гр. Антонюк Надії Павлівні у власність земельну ділянку загальною 

площею 0,0745 га в тому числі: 0,0745 га (745,0 кв.м), (кадастровий номер 

3523110100:50:128:0022), для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Гоголя, буд. 29,                     

м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області, за рахунок земель 

житлової та громадської забудови Маловисківської міської ради Кіровоградської області. 

2. Зобов’язати землекористувача: 

2.1. зареєструвати та отримати свідоцтво на право власності на нерухоме майно 

(земельну ділянку); 

2.2. використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням та утримувати її в 

належному санітарному стані; 

2.3. своєчасно і в повному обсязі сплачувати плату за землю. 

 

 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  лютого 2022 року                                                                     №  

м. Мала Виска 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Горжію 

Олександру Петровичу у власність за адресою:                 

вул. Містечкова, 10 м. Мала Виска Новоукраїнського 

району Кіровоградської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Горжія Олександра Петровича, який зареєстрований за 

адресою: вул. Містечкова, 10 м. Мала Виска Новоукраїнського району  Кіровоградської 

області, з проханням затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Горжію Олександру 

Петровичу (КВЦПЗ – В.02.01) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Містечкова, 10                   

м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області, та надати вищевказану 

земельну ділянку у власність, технічну документацію виготовлену Кіровоградською 

регіональною філією Державним підприємством «Центр державного земельного кадастру» 

юридична адреса: 25006, м. Кропивницький, вул. Віктора Чміленка, 82/40, та керуючись п. 34 

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. ст. 12, 40, 116, 118, 121, 

Земельного кодексу України, Маловисківська міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Горжію Олександру 

Петровичу (КВЦПЗ – В.02.01) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. Містечкова, 10                  

м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

 2. Передати гр. Горжію Олександру Петровичу у власність земельну ділянку 

загальною площею 0,0580 га, в тому числі по угіддях:  

0,0580 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(кадастровий номер 3523110100:50:019:0005) за адресою: вул. Містечкова, 10 м. Мала Виска 

Новоукраїнського району Кіровоградської області за рахунок земель житлової та 

громадської забудови Маловисківської міської ради Кіровоградської області. 

3. Зобов’язати землекористувача: 

- використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням та утримувати її в 

належному санітарному стані;  

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати  плату за землю.  

 

 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  лютого 2022 року                                                                     №  

м. Мала Виска 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості)                    

гр. Сокуренку Віктору Михайловичу у власність за 

адресою: вул. Гоголя, 130 м. Мала Виска 

Новоукраїнського району Кіровоградської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Сокуренка Віктора Михайловича який зареєстрований за 

адресою: вул. Гоголя, 130 м. Мала Виска Новоукраїнського району  Кіровоградської області, 

з проханням затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Сокуренку Віктору 

Михайловичу (КВЦПЗ – В.02.01) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Гоголя, 130                  

м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області, та надати вищевказану 

земельну ділянку у власність, технічну документацію виготовлену обласним комунальним 

підприємством «Кіровоградське обласне об’єднане бюро технічної інвентаризації» юридична 

адреса: 25006 м. Кропивницький вул. Шульгиних, 12, та керуючись п. 34 ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. ст. 12, 40, 116, 118, 121, Земельного 

кодексу України, Маловисківська міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Сокуренку Віктору 

Михайловичу (КВЦПЗ – В.02.01) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. Гоголя, 130                 

м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

 2. Передати гр. Сокуренку Віктору Михайловичу у власність земельну ділянку 

загальною площею 0,0894 га, в тому числі по угіддях:  

0,0894 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(кадастровий номер 3523110100:50:148:0011) за адресою: вул. Гоголя, 130 м. Мала Виска 

Новоукраїнського району Кіровоградської області за рахунок земель житлової та 

громадської забудови Маловисківської міської ради Кіровоградської області. 

3. Зобов’язати землекористувача: 

- використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням та утримувати її в 

належному санітарному стані;  

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати  плату за землю.  

 

 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  лютого 2022 року                                                                     №  

м. Мала Виска 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості)                           

гр. Чудновській Тетяні Павлівні у власність за 

адресою: вул. Набережна, 50 с. Краснопілка 

Новоукраїнського району Кіровоградської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Чудновської Тетяни Павлівни, яка зареєстрована за адресою: 

пров. Шкільний, 18 с. Краснопілка Новоукраїнського району  Кіровоградської області, з 

проханням затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Чудновській Тетяні 

Павлівні (КВЦПЗ – В.02.01) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Набережна, 50                     

с. Краснопілка Новоукраїнського району Кіровоградської області, та надати вищевказану 

земельну ділянку у власність, технічну документацію фізичною особою-підприємцем Гомола 

Леся Павлівна, юридична адреса: 20100 Черкаська область Маньківський район                          

смт. Маньківка вул. Райдужна, 52, та керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та ст. ст. 12, 40, 116, 118, 121, Земельного кодексу України, 

Маловисківська міська рада  

В И Р І Ш И Л А:  

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Чудновській Тетяні 

Павлівні (КВЦПЗ – В.02.01) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. Набережна, 50                   

с. Краснопілка Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

 2. Передати гр. Чудновській Тетяні Павлівні у власність земельну ділянку загальною 

площею 0,2218 га, в тому числі по угіддях:  

0,2218 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(кадастровий номер 3523110100:52:000:0120) за адресою: вул. Набережна, 50 с. Краснопілка 

Новоукраїнського району Кіровоградської області за рахунок земель житлової та 

громадської забудови Маловисківської міської ради Кіровоградської області. 

3. Зобов’язати землекористувача: 

- використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням та утримувати її в 

належному санітарному стані;  

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати  плату за землю.  

 

 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  лютого 2022 року                                                                     №  

м. Мала Виска 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність гр. Хлистун 

Ірині Олексіївні за адресою: вул. Набережна, 30,                    

с. Миролюбівка Новоукраїнського району 

Кіровоградської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Хлистун Ірини Олексіївни, яка зареєстрована за адресою:                 

вул. Набережна, 13 с. Миролюбівка Новоукраїнського району Кіровоградської області з 

проханням затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Хлистун Ірині Олексіївні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ В.02.01), що перебуває у 

запасі Маловисківської міської ради, за адресою: вул. Набережна, 30, с. Миролюбівка 

Новоукраїнського району Кіровоградської області та надати вищевказану земельну ділянку у 

власність, проект землеустрою виготовлений фізичною особою-підприємцем Кисельов 

Олександр Сергійович юридична адреса: 25030, м. Кропивницький, пров. Саксаганського, 23 

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

12, 40, 116, 118, 121, Земельного кодексу України, Маловисківська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність                

гр. Хлистун Ірині Олексіївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ В.02.01), за адресою:                   

вул. Набережна, 30, с. Миролюбівка Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

2. Передати гр. Хлистун Ірині Олексіївні у власність земельну ділянку загальною 

площею 0,2011 га, в тому числі: 

- 0,2011 га (2011,0 кв м.) – землі одно та двоповерхової житлової забудови для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (КВЦПЗ В 02.01) (кадастровий номер 3523182000:51:000:0217) за 

адресою: вул. Набережна, 30, с. Миролюбівка Новоукраїнського району Кіровоградської 

області. 

3. Зобов’язати землекористувача: 

- використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням та утримувати її в 

належному санітарному стані; 

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати плату за землю.  

 

 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  лютого 2022 року                                                                     №  

м. Мала Виска 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність гр. Нужній 

Таїсії Юріївні за адресою: вул. Першотравнева, 22,                 

с. Олександрівка Новоукраїнського району 

Кіровоградської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Нужної Таїсії Юріївни, яка зареєстрована за адресою:                      

вул. Першотравнева, 18 с. Олександрівка Новоукраїнського району Кіровоградської області з 

проханням затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Нужній Таїсії Юріївні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ В.02.01), що перебуває у 

запасі Маловисківської міської ради, за адресою: вул. Першотравнева, 22, с. Олександрівка 

Новоукраїнського району Кіровоградської області та надати вищевказану земельну ділянку у 

власність, проект землеустрою виготовлений приватним підприємством «Громадський 

земельний центр», юридична адреса: 25006 м. Кропивницький вул. Арсенія 

Тарковського,55/77, кім.1-а та керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та ст. ст. 12, 40, 116, 118, 121, Земельного кодексу України, 

Маловисківська міська рада 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність                

гр. Нужній Таїсії Юріївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ В.02.01), за адресою:                      

вул. Першотравнева, 22, с. Олександрівка Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

2. Передати гр. Нужній Таїсії Юріївні у власність земельну ділянку загальною 

площею 0,2500 га, в тому числі: 

- 0,2500 га (2500,0 кв м.) – землі одно та двоповерхової житлової забудови для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (КВЦПЗ В 02.01) (кадастровий номер 3523180600:51:000:0217) за 

адресою: вул. Першотравнева, 22, с. Олександрівка Новоукраїнського району 

Кіровоградської області. 

3. Зобов’язати землекористувача: 

- використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням та утримувати її в 

належному санітарному стані; 

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати плату за землю.  

 

 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  лютого 2022 року                                                                     №  

м. Мала Виска 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність гр. Кавун 

Юлії Григорівні за адресою: вул. Містечкова, 72,                   

м. Мала Виска Новоукраїнського району 

Кіровоградської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Кавун Юлії Григорівни, яка зареєстрована за адресою:                     

вул. Містечкова, 70а м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області з 

проханням затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Кавун Юлії Григорівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ В.02.01), за адресою: вул. 

Містечкова, 72, м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області та надати 

вищевказану земельну ділянку у власність, проект землеустрою виготовлений 

Кіровоградською регіональною філією Державним підприємством «Центр державного 

земельного кадастру» юридична адреса: 25006, м. Кропивницький, вул. Віктора Чміленка, 

82/40 та керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

ст. ст. 12, 40, 116, 118, 121, Земельного кодексу України, Маловисківська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність                                  

гр. Кавун Юлії Григорівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ В.02.01), за адресою:                            

вул. Містечкова, 72, м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

2. Передати гр. Кавун Юлії Григорівні у власність земельну ділянку загальною 

площею 0,0523 га, в тому числі: 

- 0,0523 га (523,0 кв м.) – землі одно та двоповерхової житлової забудови для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (КВЦПЗ В 02.01) (кадастровий номер 3523110100:50:032:0050) за 

адресою: вул. Містечкова, 72, м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської 

області. 

3. Зобов’язати землекористувача: 

- використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням та утримувати їх в 

належному санітарному стані; 

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати плату за землю.  

 

 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  лютого 2022 року                                                                     №  

м. Мала Виска 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність гр. Гречусі 

В’ячеславу Миколайовичу за адресою:                           

вул. Містечкова, 177, м. Мала Виска Новоукраїнського 

району Кіровоградської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Гречухи В’ячеслава Миколайовича, який зареєстрований за 

адресою: вул. Горіхова, 20 м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області 

з проханням затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Гречусі В’ячеславу Миколайовичу для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ В.02.01), за 

адресою: вул. Містечкова, 177, м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської 

області та надати вищевказану земельну ділянку у власність, проект землеустрою 

виготовлений Кіровоградською регіональною філією Державним підприємством «Центр 

державного земельного кадастру» юридична адреса: 25006, м. Кропивницький, вул. Віктора 

Чміленка, 82/40 та керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та ст. ст. 12, 40, 116, 118, 121, Земельного кодексу України, Маловисківська міська 

рада 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність                                  

гр. Гречусі В’ячеславу Миколайовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ В.02.01), за адресою:                   

вул. Містечкова, 177, м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

2. Передати гр. Гречусі В’ячеславу Миколайовичу у власність земельну ділянку 

загальною площею 0,1000 га, в тому числі: 

- 0,1000 га (1000,0 кв м.) – землі одно та двоповерхової житлової забудови для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (КВЦПЗ В 02.01) (кадастровий номер 3523110100:50:110:0017) за 

адресою: вул. Містечкова, 177, м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської 

області. 

3. Зобов’язати землекористувача: 

- використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням та утримувати їх в 

належному санітарному стані; 

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати плату за землю.  

 

 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 

  



41 
 

УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  лютого 2022 року                                                                     №  

м. Мала Виска 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність гр.  Бреурош 

Надії Олексіївні за адресою: пров. Покрови, 12,                      

с. Паліївка Новоукраїнського району Кіровоградської 

області 

 

 Розглянувши заяву гр. Бреурош Надії Олексіївни, яка зареєстрована за адресою:                  

пров. Покрови, 12 с. Паліївка Новоукраїнського району Кіровоградської області з проханням 

затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Бреурош 

Надії Олексіївні для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ В.02.01), за адресою: пров. Покрови, 12,                 

с. Паліївка Новоукраїнського району Кіровоградської області та надати вищевказану 

земельну ділянку у власність, проект землеустрою виготовлений Кіровоградською 

регіональною філією Державним підприємством «Центр державного земельного кадастру» 

юридична адреса: 25006, м. Кропивницький, вул. Віктора Чміленка, 82/40 та керуючись п. 34 

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. ст. 12, 40, 116, 118, 121, 

Земельного кодексу України, Маловисківська міська рада 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність                                  

гр. Бреурош Надії Олексіївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ В.02.01), за адресою: пров. 

Покрови, 12, с. Паліївка Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

2. Передати гр. Бреурош Надії Олексіївні у власність земельну ділянку загальною 

площею 0,2334 га, в тому числі: 

- 0,2334 га (2334,0 кв м.) – землі одно та двоповерхової житлової забудови для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (КВЦПЗ В 02.01) (кадастровий номер 3523184400:51:000:0304) за 

адресою: пров. Покрови, 12, с. Паліївка Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

3. Зобов’язати землекористувача: 

- використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням та утримувати їх в 

належному санітарному стані; 

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати плату за землю.  

 

 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від лютого 2022 року                                                            №  

м. Мала Виска 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність  гр. Зозюку 

Руслану Віталійовичу за адресою: вул. Київська, 28                

с. Лозуватка Новоукраїнського району 

Кіровоградської області на території Маловисківської 

міської ради 

 

 Розглянувши заяву гр. Зозюка Руслана Віталійовича, який зареєстрований за адресою: 

вул. Київська, 25 с. Лозуватка Новоукраїнського району Кіровоградської області з проханням 

затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Зозюку 

Руслану Віталійовичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ В.02.01) та для індивідуального садівництва 

(КВЦПЗ А.01.05), що перебувають у запасі Маловисківської міської ради, за адресою:                     

вул. Київська, 28 с. Лозуватка Новоукраїнського району Кіровоградської області та надати 

вищевказані земельні ділянки у власність, проект землеустрою виготовлений 

Кропивницькою філією державного підприємства «Черкаський науково-дослідний та 

проектний інститут землеустрою», юридична адреса: вул. Академіка Корольова, 26                       

м. Кропивницький, 25030 та керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та ст. ст. 12, 40, 116, 118, 121, Земельного кодексу України, 

Маловисківська міська рада 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність                                  

гр. Зозюку Руслану Віталійовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ В.02.01), та для 

індивідуального садівництва (КВЦПЗ А.01.05) за адресою: вул. Київська, 28 с. Лозуватка 

Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

2. Передати гр. Зозюку Руслану Віталійовичу у власність земельні ділянки загальною 

площею 0,3700 га, в тому числі: 

- 0,2500 га (2500,0 кв м.) – землі одно та двоповерхової житлової забудови для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (КВЦПЗ В 02.01) (кадастровий номер 3523182800:02:000:0682) за 

адресою: вул. Київська, 28 с. Лозуватка Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

- 0,1200 га рілля – для індивідуального садівництва (КВЦПЗ А.01.05) (кадастровий 

номер 3523182800:02:000:0681) за адресою: вул. Київська, 28 с. Лозуватка Новоукраїнського 

району Кіровоградської області. 

3. Зобов’язати землекористувача: 

- використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням та утримувати їх в 

належному санітарному стані; 

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати плату за землю.  

 

 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від лютого 2022 року                                                            №  

м. Мала Виска 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність  гр. Тунику 

Віктору Олексійовичу за адресою: вул. Челюскіна, 21 

м. Мала Виска Новоукраїнського району 

Кіровоградської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Туника Віктора Олексійовича, який зареєстрований за адресою: 

вул. Челюскіна, 21 м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області з 

проханням затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Тунику Віктору Олексійовичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ В.02.01) та для 

індивідуального садівництва (КВЦПЗ А.01.05), що перебувають у запасі Маловисківської 

міської ради, за адресою: вул. Челюскіна, 21 м. Мала Виска Новоукраїнського району 

Кіровоградської області та надати вищевказані земельні ділянки у власність, проект 

землеустрою виготовлений обласним комунальним підприємством «Кіровоградське обласне 

об’єднане бюро технічної інвентаризації» юридична адреса: 25006 м. Кропивницький                

вул. Шульгиних, 12 та керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» та ст. ст. 12, 40, 116, 118, 121, Земельного кодексу України, Маловисківська 

міська рада 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність                                  

гр. Тунику Віктору Олексійовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ В.02.01), та для 

індивідуального садівництва (КВЦПЗ А.01.05) за адресою: вул. Челюскіна, 21,                                 

м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

2. Передати гр. Тунику Віктору Олексійовичу у власність земельні ділянки загальною 

площею 0,1600 га, в тому числі: 

- 0,1000 га (1000,0 кв м.) – землі одно та двоповерхової житлової забудови для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (КВЦПЗ В 02.01) (кадастровий номер 3523110100:50:004:0024) за 

адресою: вул. Челюскіна, 21 м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської 

області. 

- 0,0600 га рілля – для індивідуального садівництва (КВЦПЗ А.01.05) (кадастровий 

номер 3523110100:50:004:0021) за адресою: вул. Челюскіна, 21 м. Мала Виска 

Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

3. Зобов’язати землекористувача: 

- використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням та утримувати їх в 

належному санітарному стані; 

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати плату за землю.  

 

 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від лютого 2022 року                                                            №  

м. Мала Виска 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність гр. Галушко 

Любов Володимирівні за адресою: вул. Челюскіна, 31 

м. Мала Виска Новоукраїнського району 

Кіровоградської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Галушко Любов Володимирівни, яка зареєстрована за адресою: 

вул. Челюскіна, 31 м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області з 

проханням затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Галушко Любов Володимирівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ В.02.01) та для 

індивідуального садівництва (КВЦПЗ А.01.05), що перебувають у запасі Маловисківської 

міської ради, за адресою: вул. Челюскіна, 31 м. Мала Виска Новоукраїнського району 

Кіровоградської області та надати вищевказані земельні ділянки у власність, проект 

землеустрою виготовлений обласним комунальним підприємством «Кіровоградське обласне 

об’єднане бюро технічної інвентаризації» юридична адреса: 25006 м. Кропивницький вул. 

Шульгиних, 12 та керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та ст. ст. 12, 40, 116, 118, 121, Земельного кодексу України, Маловисківська міська 

рада 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність                                  

гр. Галушко Любов Володимирівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ В.02.01), та для 

індивідуального садівництва (КВЦПЗ А.01.05) за адресою: вул. Челюскіна, 31 м. Мала Виска 

Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

2. Передати гр. Галушко Любов Володимирівні у власність земельні ділянки 

загальною площею 0,1500 га, в тому числі: 

- 0,1000 га (1000,0 кв м.) – землі одно та двоповерхової житлової забудови для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (КВЦПЗ В 02.01) (кадастровий номер 3523110100:50:004:0022) за 

адресою: вул. Челюскіна, 31 м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської 

області. 

- 0,0500 га рілля – для індивідуального садівництва (КВЦПЗ А.01.05) (кадастровий 

номер 3523110100:50:004:0023) за адресою: вул. Челюскіна, 31 м. Мала Виска 

Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

3. Зобов’язати землекористувача: 

- використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням та утримувати їх в 

належному санітарному стані; 

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати плату за землю.  

 

 

 

Міський голова                                                                                                   Юрій  ГУЛЬДАС 
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від лютого 2022 року                                                            №  

м. Мала Виска 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність  гр. Родічеву 

Сергію Анатолійовичу за адресою: вул. Горіхова, 30     

м. Мала Виска Новоукраїнського району 

Кіровоградської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Родічева Сергія Анатолійовича, який зареєстрований за 

адресою: вул. Горіхова, 30 м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області 

з проханням затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Родічеву Сергію Анатолійовичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ В.02.01) та для 

індивідуального садівництва (КВЦПЗ А.01.05), що перебувають у запасі Маловисківської 

міської ради, за адресою: вул. Горіхова, 30 м. Мала Виска Новоукраїнського району 

Кіровоградської області та надати вищевказані земельні ділянки у власність, проект 

землеустрою виготовлений Кіровоградською регіональною філією Державним 

підприємством «Центр державного земельного кадастру» юридична адреса: 25006,                         

м. Кропивницький, вул. Віктора Чміленка, 82/40 та керуючись п. 34 ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. ст. 12, 40, 116, 118, 121, Земельного кодексу 

України, Маловисківська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність                                  

гр. Родічеву Сергію Анатолійовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ В.02.01), та для 

індивідуального садівництва (КВЦПЗ А.01.05) за адресою: вул. Горіхова, 30 м. Мала Виска 

Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

2. Передати гр. Родічеву Сергію Анатолійовичу у власність земельні ділянки 

загальною площею 0,1414 га, в тому числі: 

- 0,1000 га (1000,0 кв м.) – землі одно та двоповерхової житлової забудови для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (КВЦПЗ В 02.01) (кадастровий номер 3523110100:50:095:0014) за 

адресою: вул. Горіхова, 30  м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

- 0,0414 га багаторічні насадження – для індивідуального садівництва (КВЦПЗ 

А.01.05) (кадастровий номер 3523110100:50:095:0017) за адресою: вул. Горіхова, 30                            

м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області на території 

Маловисківської міської ради. 

3. Зобов’язати землекористувача: 

- використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням та утримувати їх в 

належному санітарному стані; 

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати плату за землю.  

 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від лютого 2022 року                                                            №  

м. Мала Виска 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність  гр. Костурі 

Ігору Григоровичу за адресою: вул. Гоголя, 9                         

с. Лутківка Новоукраїнського району Кіровоградської 

області 

 

 Розглянувши заяву гр. Костури Ігора Григоровича, який зареєстрований за адресою: 

вул. Гоголя, 9 с. Лутківка Новоукраїнського району Кіровоградської області з проханням 

затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Костурі 

Ігору Григоровичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ В.02.01) та для індивідуального садівництва 

(КВЦПЗ А.01.05), що перебувають у запасі Маловисківської міської ради, за адресою:                    

вул. Гоголя, 9 с. Лутківка Новоукраїнського району Кіровоградської області та надати 

вищевказані земельні ділянки у власність, проект землеустрою виготовлений 

Кіровоградською регіональною філією Державним підприємством «Центр державного 

земельного кадастру» юридична адреса: 25006, м. Кропивницький, вул. Віктора Чміленка, 

82/40 та керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

ст. ст. 12, 40, 116, 118, 121, Земельного кодексу України, Маловисківська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність                                  

гр. Костурі Ігору Григоровичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ В.02.01), та для 

індивідуального садівництва (КВЦПЗ А.01.05) за адресою: вул. Гоголя, 9 с. Лутківка 

Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

2. Передати гр. Костурі Ігору Григоровичу у власність земельні ділянки загальною 

площею 0,3700 га, в тому числі: 

- 0,2500 га (2500,0 кв м.) – землі одно та двоповерхової житлової забудови для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (КВЦПЗ В 02.01) (кадастровий номер 3523183200:52:000:0079) за 

адресою: вул. Гоголя, 9 с. Лутківка Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

- 0,1200 га багаторічні насадження – для індивідуального садівництва (КВЦПЗ 

А.01.05) (кадастровий номер 3523183200:52:000:0083) за адресою: вул. Гоголя, 9 с. Лутківка 

Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

3. Зобов’язати землекористувача: 

- використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням та утримувати їх в 

належному санітарному стані; 

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати плату за землю.  

 

 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від лютого 2022 року                                                            №  

м. Мала Виска 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність гр. Євич 

Людмилі Ларіонівні за адресою: вул. В. Бровченка, 21 

м. Мала Виска Новоукраїнського району 

Кіровоградської області  

 

 Розглянувши заяву гр. Євич Людмилі Ларіонівні, який зареєстрований за адресою: 

вул. В. Бровченка, 21 м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області з 

проханням затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Євич Людмилі Ларіонівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ В.02.01) та для 

індивідуального садівництва (КВЦПЗ А.01.05), що перебувають у запасі Маловисківської 

міської ради, за адресою: вул. В. Бровченка, 21 м. Мала Виска Новоукраїнського району 

Кіровоградської області та надати вищевказані земельні ділянки у власність, проект 

землеустрою виготовлений Кіровоградською регіональною філією Державним 

підприємством «Центр державного земельного кадастру» юридична адреса: 25006,                 

м. Кропивницький, вул. Віктора Чміленка, 82/40 та керуючись п. 34 ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. ст. 12, 40, 116, 118, 121, Земельного кодексу 

України, Маловисківська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність                                  

гр. Євич Людмилі Ларіонівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ В.02.01), та для 

індивідуального садівництва (КВЦПЗ А.01.05) за адресою: вул. В. Бровченка, 21                         

м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

2. Передати гр. Євич Людмилі Ларіонівні у власність земельні ділянки загальною 

площею 0,1414 га, в тому числі: 

- 0,1000 га (1000,0 кв м.) – землі одно та двоповерхової житлової забудови для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (КВЦПЗ В 02.01) (кадастровий номер 3523110100:50:052:0012) за 

адресою: вул. В. Бровченка, 21 м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської 

області. 

- 0,0414 га багаторічні насадження – для індивідуального садівництва (КВЦПЗ 

А.01.05) (кадастровий номер 3523110100:50:052:0011) за адресою: вул. В. Бровченка, 21              

м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

3. Зобов’язати землекористувача: 

- використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням та утримувати їх в 

належному санітарному стані; 

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати плату за землю.  

 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від лютого 2022 року                                                            №  

м. Мала Виска 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність                           

гр. Перебейніс Людмилі Іванівні за адресою:                       

вул. В. Бровченка, 37 м. Мала Виска Новоукраїнського 

району Кіровоградської області  

 

 Розглянувши заяву гр. Перебейніс Людмили Іванівни, яка зареєстрована за адресою: 

вул. П. Кочерги, 29 м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області з 

проханням затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Перебейніс Людмилі Іванівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ В.02.01) та для 

індивідуального садівництва (КВЦПЗ А.01.05), що перебувають у запасі Маловисківської 

міської ради, за адресою: вул. В. Бровченка, 37 м. Мала Виска Новоукраїнського району 

Кіровоградської області та надати вищевказані земельні ділянки у власність, проект 

землеустрою виготовлений товариством з обмеженою відповідальністю 

«Кіровоградгеоінформ» юридична адреса: 25006, м. Кропивницький, вул. Гоголя, 88/66, 

кімн.1 та керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

ст. ст. 12, 40, 116, 118, 121, Земельного кодексу України, Маловисківська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність                                  

гр. Перебейніс Людмилі Іванівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ В.02.01), та для 

індивідуального садівництва (КВЦПЗ А.01.05) за адресою: вул. В. Бровченка, 37                    

м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

2. Передати гр. Перебейніс Людмилі Іванівні у власність земельні ділянки загальною 

площею 0,1744 га, в тому числі: 

- 0,1000 га (1000,0 кв м.) – землі одно та двоповерхової житлової забудови для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (КВЦПЗ В 02.01) (кадастровий номер 3523110100:50:009:0035) за 

адресою: вул. В. Бровченка, 37  м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської 

області. 

- 0,0744 га багаторічні насадження – для індивідуального садівництва (КВЦПЗ 

А.01.05) (кадастровий номер 3523110100:50:009:0037) за адресою: вул. В. Бровченка, 37                  

м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

3. Зобов’язати землекористувача: 

- використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням та утримувати їх в 

належному санітарному стані; 

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати плату за землю.  

 

 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від лютого 2022 року                                                            №  

м. Мала Виска 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність                             

гр. Іванченко Тетяні Василівні за адресою:                      

пров. Зарічний, 26 м. Мала Виска Новоукраїнського 

району Кіровоградської області  

 

 Розглянувши заяву гр. Іванченко Тетяни Василівни, яка зареєстрована за адресою: 

вул. Шевченка, буд. 5, кв. 11 м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської 

області з проханням затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Іванченко Тетяні Василівні для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ В.02.01) та для 

індивідуального садівництва (КВЦПЗ А.01.05), що перебувають у запасі Маловисківської 

міської ради, за адресою: пров. Зарічний, 26 м. Мала Виска Новоукраїнського району 

Кіровоградської області та надати вищевказані земельні ділянки у власність, проект 

землеустрою виготовлений Кіровоградською регіональною філією Державним 

підприємством «Центр державного земельного кадастру» юридична адреса: 25006,                          

м. Кропивницький, вул. Віктора Чміленка, 82/40  та керуючись п. 34 ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. ст. 12, 40, 116, 118, 121, Земельного кодексу 

України, Маловисківська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність                                  

гр. Іванченко Тетяні Василівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ В.02.01), та для 

індивідуального садівництва (КВЦПЗ А.01.05) за адресою: пров. Зарічний, 26 м. Мала Виска 

Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

2. Передати гр. Іванченко Тетяні Василівні у власність земельні ділянки загальною 

площею 0,1838 га, в тому числі: 

- 0,1000 га (1000,0 кв м.) – землі одно та двоповерхової житлової забудови для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (КВЦПЗ В 02.01) (кадастровий номер 3523110100:50:008:0013) за 

адресою: пров. Зарічний, 26 м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської 

області. 

- 0,0838 га багаторічні насадження – для індивідуального садівництва (КВЦПЗ 

А.01.05) (кадастровий номер 3523110100:50:008:0053) за адресою: пров. Зарічний, 26                      

м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

3. Зобов’язати землекористувача: 

- використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням та утримувати їх в 

належному санітарному стані; 

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати плату за землю.  

 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 



50 
 

УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від лютого 2022 року                                                            №  

м. Мала Виска 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність                              

гр. Курковій Ользі Віталіївні за адресою:                            

вул. Бесарабська, 22 м. Мала Виска Новоукраїнського 

району Кіровоградської області  

 

 Розглянувши заяву гр. Куркової Ольги Віталіївни, яка зареєстрована за адресою:                     

вул. Бесарабська, 22 м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області з 

проханням затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Курковій Ользі Віталіївні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ В.02.01) та для 

індивідуального садівництва (КВЦПЗ А.01.05), що перебувають у запасі Маловисківської 

міської ради, за адресою: вул. Бесарабська, 22 м. Мала Виска Новоукраїнського району 

Кіровоградської області та надати вищевказані земельні ділянки у власність, проект 

землеустрою виготовлений Кіровоградською регіональною філією Державним 

підприємством «Центр державного земельного кадастру» юридична адреса: 25006,                

м. Кропивницький, вул. Віктора Чміленка, 82/40 та керуючись п. 34 ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. ст. 12, 40, 116, 118, 121, Земельного кодексу 

України, Маловисківська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність                                  

гр. Курковій Ользі Віталіївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ В.02.01), та для 

індивідуального садівництва (КВЦПЗ А.01.05) за адресою: вул. Бесарабська, 22                               

м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

2. Передати гр. Курковій Ользі Віталіївні у власність земельні ділянки загальною 

площею 0,1399 га, в тому числі: 

- 0,1000 га (1000,0 кв м.) – землі одно та двоповерхової житлової забудови для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (КВЦПЗ В 02.01) (кадастровий номер 3523110100:50:047:0028) за 

адресою: вул. Бесарабська, 22 м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської 

області. 

- 0,0399 га багаторічні насадження – для індивідуального садівництва (КВЦПЗ 

А.01.05) (кадастровий номер 3523110100:50:047:0027) за адресою: вул. Бесарабська, 22                   

м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

3. Зобов’язати землекористувача: 

- використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням та утримувати їх в 

належному санітарному стані; 

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати плату за землю.  

 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від лютого 2022 року                                                            №  

м. Мала Виска 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність  гр. Бабич 

Ларисі Сергіївні за адресою: вул. Радісна, 34                         

м. Мала Виска Новоукраїнського району 

Кіровоградської області  

 

 Розглянувши заяву гр. Бабич Лариси Сергіївни, яка зареєстрована за адресою:                         

вул. Радісна, 34 м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області з 

проханням затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Бабич Ларисі Сергіївні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ В.02.01) та для 

індивідуального садівництва (КВЦПЗ А.01.05), що перебувають у запасі Маловисківської 

міської ради, за адресою: вул. Радісна, 34 м. Мала Виска Новоукраїнського району 

Кіровоградської області на території Маловисківської міської ради та надати вищевказані 

земельні ділянки у власність, проект землеустрою виготовлений Кіровоградською 

регіональною філією Державним підприємством «Центр державного земельного кадастру» 

юридична адреса: 25006, м. Кропивницький, вул. Віктора Чміленка, 82/40 та керуючись п. 34 

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. ст. 12, 40, 116, 118, 121, 

Земельного кодексу України, Маловисківська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність                                  

гр. Бабич Ларисі Сергіївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ В.02.01), та для 

індивідуального садівництва (КВЦПЗ А.01.05) за адресою: вул. Радісна, 34 м. Мала Виска 

Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

 2. Передати гр. Бабич Ларисі Сергіївні у власність земельні ділянки загальною 

площею 0,1661 га, в тому числі: 

- 0,1000 га (1000,0 кв м.) – землі одно та двоповерхової житлової забудови для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (КВЦПЗ В 02.01) (кадастровий номер 3523110100:50:002:0031) за 

адресою: вул. Радісна, 34 м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області 

на території Маловисківської міської ради. 

- 0,0661 га багаторічні насадження – для індивідуального садівництва (КВЦПЗ 

А.01.05) (кадастровий номер 3523110100:50:002:0034) за адресою: вул. Радісна, 34 м. Мала 

Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області на території Маловисківської 

міської ради. 

3. Зобов’язати землекористувача: 

- використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням та утримувати їх в 

належному санітарному стані; 

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати плату за землю.  

 

Міський голова                                                                                                   Юрій  ГУЛЬДАС 
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від лютого 2022 року                                                            №  

м. Мала Виска 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність гр. Безуглій 

Ніні Кирилівні за адресою: вул. Пушкіна, 26                        

м. Мала Виска Новоукраїнського району 

Кіровоградської області  

 

 Розглянувши заяву гр. Безуглої Ніни Кирилівни, яка зареєстрована за адресою:                    

вул. Пушкіна, 26 м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області з 

проханням затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Безуглій Ніні Кирилівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ В.02.01) та для 

індивідуального садівництва (КВЦПЗ А.01.05), що перебувають у запасі Маловисківської 

міської ради, за адресою: вул. Пушкіна, 26 м. Мала Виска Новоукраїнського району 

Кіровоградської області та надати вищевказані земельні ділянки у власність, проект 

землеустрою виготовлений Кіровоградською регіональною філією Державним 

підприємством «Центр державного земельного кадастру» юридична адреса: 25006,                         

м. Кропивницький, вул. Віктора Чміленка, 82/40 та керуючись п. 34 ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. ст. 12, 40, 116, 118, 121, Земельного кодексу 

України, Маловисківська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність                                  

гр. Безуглій Ніні Кирилівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ В.02.01), та для 

індивідуального садівництва (КВЦПЗ А.01.05) за адресою: вул. Пушкіна, 26 м. Мала Виска 

Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

 2. Передати гр. Безуглій Ніні Кирилівні у власність земельні ділянки загальною 

площею 0,1235 га, в тому числі: 

- 0,1000 га (1000,0 кв м.) – землі одно та двоповерхової житлової забудови для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (КВЦПЗ В 02.01) (кадастровий номер 3523110100:50:045:0023) за 

адресою: вул. Пушкіна, 26 м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

- 0,0235 га багаторічні насадження – для індивідуального садівництва (КВЦПЗ 

А.01.05) (кадастровий номер 3523110100:50:045:0022) за адресою: вул. Пушкіна, 26                       

м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

3. Зобов’язати землекористувача: 

- використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням та утримувати їх в 

належному санітарному стані; 

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати плату за землю.  
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від лютого 2022 року                                                            №  

м. Мала Виска 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність                           

гр. Костенку Миколі Івановичу за адресою:                        

вул. Перемоги, 10 с. Олександрівка Новоукраїнського 

району Кіровоградської області  

 

 Розглянувши заяву гр. Костенка Миколи Івановича, який зареєстрований за адресою: 

вул. Перемоги, 8 с. Олександрівка Новоукраїнського району Кіровоградської області з 

проханням затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Костенку Миколі Івановичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ В.02.01) та для 

індивідуального садівництва (КВЦПЗ А.01.05), що перебувають у запасі Маловисківської 

міської ради, за адресою: вул. Перемоги, 10 с. Олександрівка Новоукраїнського району 

Кіровоградської області та надати вищевказані земельні ділянки у власність, проект 

землеустрою виготовлений приватним підприємством «Громадський земельний центр», 

юридична адреса: 25006 м. Кропивницький вул. Арсенія Тарковського,55/77, кім.1-а та 

керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. ст. 12, 

40, 116, 118, 121, Земельного кодексу України, Маловисківська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність                                  

гр. Костенку Миколі Івановичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ В.02.01), та для 

індивідуального садівництва (КВЦПЗ А.01.05) за адресою: вул. Перемоги, 10                                  

с. Олександрівка Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

 2. Передати гр. Костенку Миколі Івановичу у власність земельні ділянки загальною 

площею 0,3700 га, в тому числі: 

- 0,2500 га (2500,0 кв м.) – землі одно та двоповерхової житлової забудови для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (КВЦПЗ В 02.01) (кадастровий номер 3523180600:51:000:0341) за 

адресою: вул. Перемоги, 10 с. Олександрівка Новоукраїнського району Кіровоградської 

області. 

- 0,1200 га багаторічні насадження – для індивідуального садівництва (КВЦПЗ 

А.01.05) (кадастровий номер 3523180600:51:000:0334) за адресою: вул. Перемоги, 10                       

с. Олександрівка Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

3. Зобов’язати землекористувача: 

- використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням та утримувати їх в 

належному санітарному стані; 

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати плату за землю.  
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  лютого 2022 року                                                                     №  

м. Мала Виска 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність                           

гр. Касаткіну Павлу Борисовичу за адресою:                     

пров. Зарічний, 24, м. Мала Виска Новоукраїнського 

району Кіровоградської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Касаткіна Павла Борисовича, який зареєстрований за адресою: 

пров. Зарічний, 24 м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області з 

проханням затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Касаткіну Павлу Борисовичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ В.02.01) та для особистого 

селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03), що перебувають у запасі Маловисківської 

міської ради, за адресою: пров. Зарічний, 24, м. Мала Виска Новоукраїнського району 

Кіровоградської області та надати вищевказані земельні ділянки у власність, проект 

землеустрою виготовлений Кіровоградською регіональною філією Державним 

підприємством «Центр державного земельного кадастру» юридична адреса: 25006,                          

м. Кропивницький, вул. Віктора Чміленка, 82/40 та керуючись п. 34 ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. ст. 12, 40, 116, 118, 121, Земельного кодексу 

України, Маловисківська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність                                  

гр. Касаткіну Павлу Борисовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ В.02.01), та для ведення 

особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03) за адресою: пров. Зарічний, 24,                

м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

2. Передати гр. Касаткіну Павлу Борисовичу у власність земельні ділянки загальною 

площею 0,2513 га, в тому числі: 

- 0,1000 га (1000,0 кв м.) – землі одно та двоповерхової житлової забудови для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (КВЦПЗ В 02.01) (кадастровий номер 3523110100:50:008:0014) за 

адресою: пров. Зарічний, 24, м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської 

області. 

- 0,1513 га рілля – для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03) 

(кадастровий номер 3523110100:50:008:0012) за адресою: пров. Зарічний, 24, м. Мала Виска 

Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

3. Зобов’язати землекористувача: 

- використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням та утримувати їх в 

належному санітарному стані; 

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати плату за землю.  

 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  лютого 2022 року                                                                     №  

м. Мала Виска 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність                            

гр. Шевченко Галині Павлівні за адресою:                         

вул. Молодіжна, 15, с. Лутківка Новоукраїнського 

району Кіровоградської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Шевченко Галини Павлівни, яка зареєстрована за адресою:      

вул. Молодіжна, 15 с. Лутківка Новоукраїнського району Кіровоградської області з 

проханням затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Шевченко Галині Павлівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ В.02.01) та для особистого 

селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03), що перебувають у запасі Маловисківської 

міської ради, за адресою: вул. Молодіжна, 15, с. Лутківка Новоукраїнського району 

Кіровоградської області та надати вищевказані земельні ділянки у власність, проект 

землеустрою виготовлений Кіровоградською регіональною філією Державним 

підприємством «Центр державного земельного кадастру» юридична адреса: 25006,                          

м. Кропивницький, вул. Віктора Чміленка, 82/40 та керуючись п. 34 ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. ст. 12, 40, 116, 118, 121, Земельного кодексу 

України, Маловисківська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність                                  

гр. Шевченко Галині Павлівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ В.02.01), та для ведення 

особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03) за адресою: вул. Молодіжна, 15,                   

с. Лутківка Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

2. Передати гр. Шевченко Галині Павлівні у власність земельні ділянки загальною 

площею 0,5300 га, в тому числі: 

- 0,2500 га (2500,0 кв м.) – землі одно та двоповерхової житлової забудови для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (КВЦПЗ В 02.01) (кадастровий номер 3523183200:52:000:0081) за 

адресою: вул. Молодіжна, 15, с. Лутківка Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

- 0,2800 га рілля – для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03) 

(кадастровий номер 3523183200:52:000:0080) за адресою: вул. Молодіжна, 15, с. Лутківка 

Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

3. Зобов’язати землекористувача: 

- використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням та утримувати їх в 

належному санітарному стані; 

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати плату за землю.  

 

 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  лютого 2022 року                                                                     №  

м. Мала Виска 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність гр. Яценко 

Лідії Іванівні за адресою: вул. Валуївська, 15,                          

с. Первомайське Новоукраїнського району 

Кіровоградської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Яценко Лідії Іванівни, яка зареєстрована за адресою:                        

вул. Валуївська, 15 с. Первомайське Новоукраїнського району Кіровоградської області з 

проханням затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Яценко Лідії Іванівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ В.02.01) та для особистого 

селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03), що перебувають у запасі Маловисківської 

міської ради, за адресою: вул. Валуївська, 15, с. Первомайське Новоукраїнського району 

Кіровоградської області та надати вищевказані земельні ділянки у власність, проект 

землеустрою виготовлений приватним підприємством «Громадський земельний центр», 

юридична адреса: 25006 м. Кропивницький вул. Арсенія Тарковського,55/77, кім.1-а та 

керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. ст. 12, 

40, 116, 118, 121, Земельного кодексу України, Маловисківська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність                                  

гр. Яценко Лідії Іванівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ В.02.01), та для ведення 

особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03) за адресою: вул. Валуївська, 15,                    

с. Первомайське Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

2. Передати гр. Яценко Лідії Іванівні у власність земельні ділянки загальною площею 

1,6000 га, в тому числі: 

- 0,2500 га (2500,0 кв м.) – землі одно та двоповерхової житлової забудови для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (КВЦПЗ В 02.01) (кадастровий номер 3523184800:51:000:0210) за 

адресою: вул. Валуївська, 15, с. Первомайське Новоукраїнського району Кіровоградської 

області. 

- 1,3500 га рілля – для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03) 

(кадастровий номер 3523184800:51:000:0208) за адресою: вул. Валуївська, 15,                             

с. Первомайське Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

3. Зобов’язати землекористувача: 

- використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням та утримувати їх в 

належному санітарному стані; 

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати плату за землю.  

 

 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  лютого 2022 року                                                                     №  

м. Мала Виска 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність гр. Яценку 

Ярославу Олексійовичу за адресою: вул. Валуївська, 9, 

с. Первомайське Новоукраїнського району 

Кіровоградської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Яценка Ярослава Олексійовича, який зареєстрований за 

адресою: вул. Валуївська, 15 с. Первомайське Новоукраїнського району Кіровоградської 

області з проханням затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Яценку Ярославу Олексійовичу для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ В.02.01) та для 

особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03), що перебувають у запасі 

Маловисківської міської ради, за адресою: вул. Валуївська, 9, с. Первомайське 

Новоукраїнського району Кіровоградської області та надати вищевказані земельні ділянки у 

власність, проект землеустрою виготовлений приватним підприємством «Громадський 

земельний центр», юридична адреса: 25006 м. Кропивницький вул. Арсенія 

Тарковського,55/77, кім.1-а та керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та ст. ст. 12, 40, 116, 118, 121, Земельного кодексу України, 

Маловисківська міська рада 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність                                  

гр. Яценку Ярославу Олексійовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ В.02.01), та для ведення 

особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03) за адресою: вул. Валуївська, 9,                   

с. Первомайське Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

2. Передати гр. Яценку Ярославу Олексійовичу у власність земельні ділянки 

загальною площею 2,0000 га, в тому числі: 

- 0,2500 га (2500,0 кв м.) – землі одно та двоповерхової житлової забудови для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (КВЦПЗ В 02.01) (кадастровий номер 3523184800:51:000:0212) за 

адресою: вул. Валуївська, 9, с. Первомайське Новоукраїнського району Кіровоградської 

області. 

- 1,7500 га рілля – для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03) 

(кадастровий номер 3523184800:51:000:0207) за адресою: вул. Валуївська, 9, с. Первомайське 

Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

3. Зобов’язати землекористувача: 

- використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням та утримувати їх в 

належному санітарному стані; 

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати плату за землю.  

 

 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  лютого 2022 року                                                                     №  

м. Мала Виска 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність гр. Багмету 

Василю Михайловичу за адресою: вул. Кущовська, 3, 

с. Лозуватка Новоукраїнського району 

Кіровоградської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Багмета Василя Михайловича, який зареєстрований за адресою: 

вул. Бесарабська, 63б м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області з 

проханням затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Багмету Василю Михайловичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ В.02.01) та для особистого 

селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03), що перебувають у запасі Маловисківської 

міської ради, за адресою: вул. Кущовська, 3, с. Лозуватка Новоукраїнського району 

Кіровоградської області та надати вищевказані земельні ділянки у власність, проект 

землеустрою виготовлений фізичною особою-підприємцем Гомола Леся Павлівна, юридична 

адреса: 20100 Черкаська область Маньківський район смт. Маньківка  вул. Райдужна, 52 та 

керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. ст. 12, 

40, 116, 118, 121, Земельного кодексу України, Маловисківська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність                                  

гр. Багмету Василю Михайловичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ В.02.01), та для ведення 

особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03) за адресою: вул. Кущовська, 3,                       

с. Лозуватка Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

2. Передати гр. Багмету Василю Михайловичу у власність земельні ділянки загальною 

площею 0,3695 га, в тому числі: 

- 0,2500 га (2500,0 кв м.) – землі одно та двоповерхової житлової забудови для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (КВЦПЗ В 02.01) (кадастровий номер 3523182800:51:000:0474) за 

адресою: вул. Кущовська, 3, с. Лозуватка Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

- 0,1195 га рілля – для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03) 

(кадастровий номер 3523182800:51:000:0471) за адресою: вул. Кущовська, 3, с. Лозуватка 

Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

3. Зобов’язати землекористувача: 

- використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням та утримувати їх в 

належному санітарному стані; 

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати плату за землю.  

 

 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  лютого 2022 року                                                                     №  

м. Мала Виска 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність гр. Ляшенку 

Віктору Костянтиновичу за адресою: вул. Горбенка, 

55, с. Миролюбівка Новоукраїнського району 

Кіровоградської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Ляшенка Віктора Костянтиновича, який зареєстрований за 

адресою: вул. Калініна, 29 м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області 

з проханням затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Ляшенку Віктору Костянтиновичу для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ В.02.01) та для 

особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03), що перебувають у запасі 

Маловисківської міської ради, за адресою: вул. Горбенка, 55, с. Миролюбівка 

Новоукраїнського району Кіровоградської області та надати вищевказані земельні ділянки у 

власність, проект землеустрою виготовлений фізичною особою-підприємцем Гомола Леся 

Павлівна, юридична адреса: 20100 Черкаська область Маньківський район смт. Маньківка  

вул. Райдужна, 52 та керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та ст. ст. 12, 40, 116, 118, 121, Земельного кодексу України, Маловисківська міська 

рада 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність                                  

гр. Ляшенку Віктору Костянтиновичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ В.02.01), та для ведення 

особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03) за адресою: вул. Горбенка, 55,                       

с. Миролюбівка Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

2. Передати гр. Ляшенку Віктору Костянтиновичу у власність земельні ділянки 

загальною площею 0,5932 га, в тому числі: 

- 0,2500 га (2500,0 кв м.) – землі одно та двоповерхової житлової забудови для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (КВЦПЗ В 02.01) (кадастровий номер 3523182000:51:000:0211) за 

адресою: вул. Горбенка, 55, с. Миролюбівка Новоукраїнського району Кіровоградської 

області. 

- 0,3432 га рілля – для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03) 

(кадастровий номер 3523182000:51:000:0213) за адресою: вул. Горбенка, 55, с. Миролюбівка 

Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

3. Зобов’язати землекористувача: 

- використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням та утримувати їх в 

належному санітарному стані; 

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати плату за землю.  

 

 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  лютого 2022 року                                                                     №  

м. Мала Виска 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність                            

гр. Работинській Марії Андріївні за адресою:                    

пров. Правди, 4, с. Олександрівка Новоукраїнського 

району Кіровоградської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Работинської Марії Андріївни, яка зареєстрована за адресою: 

вул. Правди, 37 с. Олександрівка Новоукраїнського району Кіровоградської області з 

проханням затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Работинській Марії Андріївні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ В.02.01) та для особистого 

селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03), що перебувають у запасі Маловисківської 

міської ради, за адресою: пров. Правди, 4 с. Олександрівка Новоукраїнського району 

Кіровоградської області та надати вищевказані земельні ділянки у власність, проект 

землеустрою виготовлений фізичною особою-підприємцем Гомола Леся Павлівна, юридична 

адреса: 20100 Черкаська область Маньківський район смт. Маньківка  вул. Райдужна, 52 та 

керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. ст. 12, 

40, 116, 118, 121, Земельного кодексу України, Маловисківська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність                                  

гр. Работинській Марії Андріївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ В.02.01), та для ведення 

особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03) за адресою: пров. Правди, 4                         

с. Олександрівка Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

2. Передати гр. Работинській Марії Андріївні у власність земельні ділянки загальною 

площею 0,6752 га, в тому числі: 

- 0,2500 га (2500,0 кв м.) – землі одно та двоповерхової житлової забудови для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (КВЦПЗ В 02.01) (кадастровий номер 3523180600:51:000:0340) за 

адресою: пров. Правди, 4 с. Олександрівка Новоукраїнського району Кіровоградської 

області. 

- 0,4252 га рілля – для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03) 

(кадастровий номер 3523180600:51:000:0337) за адресою: пров. Правди, 4 с. Олександрівка 

Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

3. Зобов’язати землекористувача: 

- використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням та утримувати їх в 

належному санітарному стані; 

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати плату за землю.  

 

 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  лютого 2022 року                                                                     №  

м. Мала Виска 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність гр. Желізняк 

Клавдії Панасівні за адресою: вул. Пушкіна, 7,                           

с. Лутківка Новоукраїнського району Кіровоградської 

області 

 

 Розглянувши заяву гр. Желізняк Клавдії Панасівни, яка зареєстрована за адресою:      

вул. Пушкіна, буд. 7 с. Лутківка Новоукраїнського району Кіровоградської області з 

проханням затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Желізняк Клавдії Панасівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ В.02.01) та для особистого 

селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03), що перебувають у запасі Маловисківської 

міської ради, за адресою: вул. Пушкіна, 7 с. Лутківка Новоукраїнського району 

Кіровоградської області та надати вищевказані земельні ділянки у власність, проект 

землеустрою виготовлений Кіровоградською регіональною філією Державним 

підприємством «Центр державного земельного кадастру» юридична адреса: 25006,                         

м. Кропивницький, вул. Віктора Чміленка, 82/40  та керуючись п. 34 ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. ст. 12, 40, 116, 118, 121, Земельного кодексу 

України, Маловисківська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність                                  

гр. Желізняк Клавдії Панасівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ В.02.01), та для ведення 

особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03) за адресою: вул. Пушкіна, 7                       

с. Лутківка Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

2. Передати гр. Желізняк Клавдії Панасівні у власність земельні ділянки загальною 

площею 0,8500 га, в тому числі: 

- 0,2500 га (2500,0 кв м.) – землі одно та двоповерхової житлової забудови для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (КВЦПЗ В 02.01) (кадастровий номер 3523183200:52:000:0084) за 

адресою: вул. Пушкіна, 7 с. Лутківка Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

- 0,6000 га рілля – для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03) 

(кадастровий номер 3523183200:52:000:0082) за адресою: вул. Пушкіна, 7 с. Лутківка 

Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

3. Зобов’язати землекористувача: 

- використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням та утримувати їх в 

належному санітарному стані; 

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати плату за землю.  

 

 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  лютого 2022 року                                                                     №  

м. Мала Виска 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність                       

гр. Ковальчук Вікторії Василівні за адресою:                      

вул. Малахівська, 30, с. Первомайське 

Новоукраїнського району Кіровоградської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Ковальчук Вікторії Василівні, яка зареєстрована за адресою: 

вул. Буковинська, буд.5 кім. 59,61 м. Дніпро Дніпропетровської області з проханням 

затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність                          

гр. Ковальчук Вікторії Василівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ В.02.01) та для особистого 

селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03), що перебувають у запасі Маловисківської 

міської ради, за адресою: вул. Малахівська, 30 с. Первомайське Новоукраїнського району 

Кіровоградської області та надати вищевказані земельні ділянки у власність, проект 

землеустрою виготовлений приватним підприємством «Громадський земельний центр», 

юридична адреса: 25006 м. Кропивницький вул. Арсенія Тарковського,55/77, кім.1-а та 

керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. ст. 12, 

40, 116, 118, 121, Земельного кодексу України, Маловисківська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність                                  

гр. Ковальчук Вікторії Василівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ В.02.01), та для ведення 

особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03) за адресою: вул. Малахівська, 30                

с. Первомайське Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

2. Передати гр. Ковальчук Вікторії Василівні у власність земельні ділянки загальною 

площею 1,4000 га, в тому числі: 

- 0,2500 га (2500,0 кв м.) – землі одно та двоповерхової житлової забудови для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (КВЦПЗ В 02.01) (кадастровий номер 3523184800:51:000:0203) за 

адресою: вул. Малахівська, 30 с. Первомайське Новоукраїнського району Кіровоградської 

області. 

- 1,1500 га рілля – для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03) 

(кадастровий номер 3523184800:51:000:0209) за адресою: вул. Малахівська, 30                                 

с. Первомайське Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

3. Зобов’язати землекористувача: 

- використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням та утримувати їх в 

належному санітарному стані; 

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати плату за землю.  

 

 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  лютого 2022 року                                                                     №  

м. Мала Виска 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність гр. Литвин 

Валентині Іванівні за адресою: вул. Горбенка, 159,                

с. Миролюбівка Новоукраїнського району 

Кіровоградської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Литвин Валентини Іванівни, яка зареєстрована за адресою:         

вул. Горбенка, 159 с. Миролюбівка Новоукраїнського району Кіровоградської області з 

проханням затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Литвин Валентині Іванівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ В.02.01) та для особистого 

селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03), що перебувають у запасі Маловисківської 

міської ради, за адресою: вул. Горбенка, 159, с. Миролюбівка Новоукраїнського району 

Кіровоградської області та надати вищевказані земельні ділянки у власність, проект 

землеустрою виготовлений фізичною особою-підприємцем Кисельов Олександр Сергійович 

юридична адреса: 25030, м. Кропивницький, пров. Саксаганського, 23та керуючись п. 34 ст. 

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. ст. 12, 40, 116, 118, 121, 

Земельного кодексу України, Маловисківська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність                                  

гр. Литвин Валентині Іванівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ В.02.01), та для ведення 

особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03) за адресою: вул. Горбенка, 159,                     

с. Миролюбівка Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

2. Передати гр. Литвин Валентині Іванівні у власність земельні ділянки загальною 

площею 0,7292 га, в тому числі: 

- 0,2500 га (2500,0 кв м.) – землі одно та двоповерхової житлової забудови для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (КВЦПЗ В 02.01) (кадастровий номер 3523182000:51:000:0214) за 

адресою: вул. Горбенка, 159, с. Миролюбівка Новоукраїнського району Кіровоградської 

області. 

- 0,4792 га рілля – для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03) 

(кадастровий номер 3523182000:51:000:0214) за адресою: вул. Горбенка, 159, с. Миролюбівка 

Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

3. Зобов’язати землекористувача: 

- використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням та утримувати їх в 

належному санітарному стані; 

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати плату за землю.  

 

 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  лютого 2022 року                                                                     №  

м. Мала Виска 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність гр. Литвину 

Василю Анатолійовичу за адресою: вул. Набережна, 

96, с. Миролюбівка Новоукраїнського району 

Кіровоградської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Литвина Василя Анатолійовича, який зареєстрований за 

адресою: вул. Набережна, 96 с. Миролюбівка Новоукраїнського району Кіровоградської 

області з проханням затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Литвину Василю Анатолійовичу для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ В.02.01) та для 

особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03), що перебувають у запасі 

Маловисківської міської ради, за адресою: вул. Набережна, 96, с. Миролюбівка 

Новоукраїнського району Кіровоградської області та надати вищевказані земельні ділянки у 

власність, проект землеустрою виготовлений фізичною особою-підприємцем Кисельов 

Олександр Сергійович юридична адреса: 25030, м. Кропивницький, пров. Саксаганського, 23 

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

12, 40, 116, 118, 121, Земельного кодексу України, Маловисківська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність                                  

гр. Литвину Василю Анатолійовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ В.02.01), та для ведення 

особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03) за адресою: вул. Набережна, 96,                 

с. Миролюбівка Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

2. Передати гр. Литвину Василю Анатолійовичу у власність земельні ділянки 

загальною площею 0,6522 га, в тому числі: 

- 0,2500 га (2500,0 кв м.) – землі одно та двоповерхової житлової забудови для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (КВЦПЗ В 02.01) (кадастровий номер 3523182000:51:000:0220) за 

адресою: вул. Набережна, 96, с. Миролюбівка Новоукраїнського району Кіровоградської 

області. 

- 0,4022 га рілля – для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03) 

(кадастровий номер 3523182000:51:000:0212) за адресою: вул. Набережна, 96,                                   

с. Миролюбівка Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

3. Зобов’язати землекористувача: 

- використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням та утримувати їх в 

належному санітарному стані; 

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати плату за землю.  

 

 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  лютого 2022 року                                                                            №  

м. Мала Виска 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність гр. Бігуну 

Олександру Миколайовичу за адресою:                                

вул. Кузнецова, 34 с. Димине Новоукраїнського 

району Кіровоградської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Бігуна Олександра Миколайовича, який проживає за адресою: 

вул. Є. Маланюка, 20 м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області з 

проханням затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 

гр. Бігуну Олександру Миколайовичу для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ В.02.01) для 

ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03), що перебувають у запасі 

Маловисківської міської ради, за адресою: Кіровоградська область, Новоукраїнський район,  

с. Димине вул. Кузнецова, 34 та надати вищевказані земельні ділянки у власність, проект 

землеустрою виготовлений фізичною особою-підприємцем Гомола Леся Павлівна, юридична 

адреса: 20100 Черкаська область Маньківський район смт. Маньківка вул. Райдужна, 52 та 

керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. ст. 12, 

40, 116, 118, 121, Земельного кодексу України, Маловисківська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність                       

гр. Бігуну Олександру Миколайовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ В.02.01), для ведення 

особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03) за адресою: Кіровоградська область, 

Новоукраїнський район, с. Димине вул. Кузнецова, 34. 

2. Передати гр. Бігуну Олександру Миколайовичу у власність земельні ділянки 

загальною площею 1,5708 га, в тому числі: 

- 0,2500 га (2500,0 кв м.) – землі одно та двоповерхової житлової забудови для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (КВЦПЗ В 02.01) (кадастровий номер 3523182800:52:000:0068) за 

адресою: Кіровоградська область, Новоукраїнського район, с. Димине вул. Кузнецова, 34. 

- 1,3208 га рілля – для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03) 

(кадастровий номер 3523182800:52:000:0070) за адресою: Кіровоградська область, 

Новоукраїнський район, с. Димине вул. Кузнецова, 34. 

3. Зобов’язати землекористувача: 

- використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням та утримувати їх в 

належному санітарному стані; 

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати плату за землю.  

 

 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  лютого 2022 року                                                                     №  

м. Мала Виска 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність                            

гр. Кузіній Катерині Григорівні за адресою: вул. Миру, 

35 с. Червона Поляна Новоукраїнського району 

Кіровоградської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Кузіної Катерини Григорівни, яка проживає за адресою:                  

вул. Миру, 35 с. Червона Поляна Маловисківського району Кіровоградської області з 

проханням затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 

гр. Кузіній Катерині Григорівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ В.02.01) для ведення 

особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03), що перебувають у запасі 

Маловисківської міської ради, за адресою: Кіровоградська область, Новоукраїнського 

району, с. Червона Поляна вул. Миру, 35 та надати вищевказані земельні ділянки у власність, 

проект землеустрою виготовлений фізичною особою-підприємцем Кисельов Олександр 

Сергійович юридична адреса: 25030, м. Кропивницький, пров. Саксаганського, 23 та 

керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. ст. 12, 

40, 116, 118, 121, Земельного кодексу України, Маловисківська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність                       

гр. Кузіній Катерині Григорівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ В.02.01), для ведення 

особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03) за адресою: Кіровоградська область, 

Новоукраїнського району, с. Червона Поляна вул. Миру, 35. 

2. Передати гр. Кузіній Катерині Григорівні у власність земельні ділянки загальною 

площею 1,2343 га, в тому числі: 

- 0,2500 га (2500,0 кв м.) – землі одно та двоповерхової житлової забудови для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (КВЦПЗ В 02.01) (кадастровий номер 3523182000:52:000:0034) за 

адресою: Кіровоградська область, Новоукраїнського району, с. Червона Поляна вул. Миру, 

35. 

- 0,9843 га рілля – для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03) 

(кадастровий номер 3523182000:52:000:0031) за адресою: Кіровоградська область, 

Новоукраїнського району, с. Червона Поляна вул. Миру, 35. 

3. Зобов’язати землекористувача: 

- використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням та утримувати їх в 

належному санітарному стані; 

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати плату за землю.  

 

 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 
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ПОВТОРНО 

УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  лютого 2022 року                                                                     №  

м. Мала Виска 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність                               

гр. Волошиній Тетяні Олексіївні за адресою:                        

вул. Дачна, 14, с. Первомайське Новоукраїнського 

району Кіровоградської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Волошиної Тетяни Олексіївни, яка зареєстрована за адресою: 

вул. Зарічна, буд.14 м. Кривий Ріг Дніпропетровської області з проханням затвердити проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Волошиній Тетяні Олексіївні 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (КВЦПЗ В.02.01) та для особистого селянського господарства (КВЦПЗ 

А.01.03), що перебувають у запасі Маловисківської міської ради, за адресою: вул. Дачна, 14 

с. Первомайське Новоукраїнського району Кіровоградської області та надати вищевказані 

земельні ділянки у власність, проект землеустрою виготовлений Кіровоградською 

регіональною філією Державним підприємством «Центр державного земельного кадастру» 

юридична адреса: 25006, м. Кропивницький, вул. Віктора Чміленка, 82/40  та керуючись п. 34 

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. ст. 12, 40, 116, 118, 121, 

Земельного кодексу України, Маловисківська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність                                  

гр. Волошиній Тетяні Олексіївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ В.02.01), та для ведення 

особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03) за адресою: вул. Дачна, 14                           

с. Первомайське Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

2. Передати гр. Волошиній Тетяні Олексіївні у власність земельні ділянки загальною 

площею 1,7567 га, в тому числі: 

- 0,2500 га (2500,0 кв м.) – землі одно та двоповерхової житлової забудови для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (КВЦПЗ В 02.01) (кадастровий номер 3523184800:02:000:0559) за 

адресою: вул. Дачна, 14 с. Первомайське Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

- 1,5067 га рілля – для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03) 

(кадастровий номер 3523184800:02:000:0563) за адресою: вул. Дачна, 14 с. Первомайське 

Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

3. Зобов’язати землекористувача: 

- використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням та утримувати їх в 

належному санітарному стані; 

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати плату за землю.  

 

 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  лютого 2022 року                                                                     №  

м. Мала Виска 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність                            

гр. Клейбатенко Валентині Василівні за адресою:                

вул. Набережна, 13 с. Миролюбівка Новоукраїнського 

району Кіровоградської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Клейбатенко Валентини Василівни, яка проживає за адресою: 

вул. Набережна, 13 с. Миролюбівка Маловисківського району Кіровоградської області з 

проханням затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 

гр. Клейбатенко Валентині Василівні для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ В.02.01) для 

ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03), що перебувають у запасі 

Маловисківської міської ради, за адресою: Кіровоградська область, Новоукраїнського 

району, с. Миролюбівка вул. Набережна, 13 та надати вищевказані земельні ділянки у 

власність, проект землеустрою виготовлений фізичною особою-підприємцем Кисельов 

Олександр Сергійович юридична адреса: 25030, м. Кропивницький, пров. Саксаганського, 23 

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

12, 40, 116, 118, 121, Земельного кодексу України, Маловисківська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність                       

гр. Клейбатенко Валентині Василівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ В.02.01), для ведення 

особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03) за адресою: Кіровоградська область, 

Новоукраїнського району, с. Миролюбівка вул. Набережна, 13. 

2. Передати гр. Клейбатенко Валентині Василівні у власність земельні ділянки 

загальною площею 0,6300 га, в тому числі: 

- 0,2500 га (2500,0 кв м.) – землі одно та двоповерхової житлової забудови для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (КВЦПЗ В 02.01) (кадастровий номер 3523182000:51:000:0215) за 

адресою: Кіровоградська область, Новоукраїнського району, с. Миролюбівка                               

вул. Набережна, 13. 

- 0,3800 га рілля – для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03) 

(кадастровий номер 3523182000:51:000:0221) за адресою: Кіровоградська область, 

Новоукраїнського району, с. Миролюбівка вул. Набережна, 13. 

3. Зобов’язати землекористувача: 

- використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням та утримувати їх в 

належному санітарному стані; 

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати плату за землю.  

 

 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  лютого 2022 року                                                                     №  

м. Мала Виска 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність гр. Капінус 

Марії Михайлівні за адресою: вул. Центральна, 3                  

с. Краснопілка Новоукраїнського району 

Кіровоградської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Капінус Марії Михайлівни, яка проживає за адресою:                     

вул. Центральна, 3 с. Краснопілка Новоукраїнського району Кіровоградської області з 

проханням затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 

гр. Капінус Марії Михайлівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ В.02.01) для ведення 

особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03), що перебувають у запасі 

Маловисківської міської ради, за адресою: Кіровоградська область, Новоукраїнського 

району, с. Краснопілка вул. Центральна, 3 та надати вищевказані земельні ділянки у 

власність, проект землеустрою виготовлений фізичною особою-підприємцем Гомола Леся 

Павлівна, юридична адреса: 20100 Черкаська область Маньківський район смт. Маньківка 

вул. Райдужна, 52, та керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та ст. ст. 12, 40, 116, 118, 121, Земельного кодексу України, Маловисківська міська 

рада 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність                     

гр. Капінус Марії Михайлівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ В.02.01), для ведення 

особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03) за адресою: Кіровоградська область, 

Новоукраїнського району,  с. Краснопілка вул. Центральна, 3. 

2. Передати гр. Капінус Марії Михайлівні у власність земельні ділянки загальною 

площею 0,5500 га, в тому числі: 

- 0,2500 га (2500,0 кв м.) – землі одно та двоповерхової житлової забудови для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (КВЦПЗ В 02.01) (кадастровий номер 3523110100:52:000:0131) за 

адресою: Кіровоградська область, Новоукраїнського району, с. Краснопілка вул. Центральна, 

3. 

- 0,3000 га рілля – для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03) 

(кадастровий номер 3523110100:52:000:0125) за адресою: Кіровоградська область, 

Новоукраїнського району, с. Краснопілка вул. Центральна, 3. 

3. Зобов’язати землекористувача: 

- використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням та утримувати їх в 

належному санітарному стані; 

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати плату за землю.  

 

 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  лютого 2022 року                                                                     №  

м. Мала Виска 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність                            

гр. Чернезі Володимиру Григоровичу за адресою:                 

вул. Гоголя, 1 с. Червона Поляна Новоукраїнського 

району Кіровоградської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Чернеги Володимира Григоровича, який проживає за адресою: 

с. Розсохуватка Новоукраїнського району Кіровоградської області з проханням затвердити 

проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Чернезі Володимиру 

Григоровичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ В.02.01) для ведення особистого 

селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03), що перебувають у запасі Маловисківської 

міської ради, за адресою: Кіровоградська область, Новоукраїнського району,                                

с. Червона Поляна вул. Гоголя, 1 та надати вищевказані земельні ділянки у власність, проект 

землеустрою виготовлений Кропивницькою філією державного підприємства «Черкаський 

науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», юридична адреса: вул. Академіка 

Корольова, 26 м. Кропивницький, 25030 та керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та ст. ст. 12, 40, 116, 118, 121, Земельного кодексу 

України, Маловисківська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність                       

гр. Чернезі Володимиру Григоровичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ В.02.01), для ведення 

особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03) за адресою: Кіровоградська область, 

Новоукраїнського району, с. Червона Поляна вул. Гоголя, 1. 

2. Передати гр. Чернезі Володимиру Григоровичу у власність земельні ділянки 

загальною площею 0,6400 га, в тому числі: 

- 0,2500 га (2500,0 кв м.) – землі одно та двоповерхової житлової забудови для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (КВЦПЗ В 02.01) (кадастровий номер 3523182000:52:000:0033) за 

адресою: Кіровоградська область, Новоукраїнського району, с. Червона Поляна вул. Гоголя, 

1. 

- 0,3900 га рілля – для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03) 

(кадастровий номер 3523182000:52:000:0032) за адресою: Кіровоградська область, 

Новоукраїнського району, с. Червона Поляна вул. Гоголя, 1. 

3. Зобов’язати землекористувача: 

- використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням та утримувати їх в 

належному санітарному стані; 

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати плату за землю.  

 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  лютого 2022 року                                                                     №  

м. Мала Виска 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність гр. Капінусу 

Володимиру Олександровичу за адресою:                            

вул. Набережна с. Краснопілка Новоукраїнського 

району Кіровоградської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Капінуса Володимира Олександровича, який проживає за 

адресою:  вул. Олександрійська, 29/119 м. Кропивницький Кіровоградської області з 

проханням затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 

гр. Капінусу Володимиру Олександровичу для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ В.02.01) для 

ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03), що перебувають у запасі 

Маловисківської міської ради, за адресою: Кіровоградська область, Новоукраїнського 

району, с. Краснопілка вул. Набережна та надати вищевказані земельні ділянки у власність, 

проект землеустрою виготовлений фізичною особою-підприємцем Гомола Леся Павлівна, 

юридична адреса: 20100 Черкаська область Маньківський район смт. Маньківка вул. 

Райдужна, 52, та керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та ст. ст. 12, 40, 116, 118, 121, Земельного кодексу України, Маловисківська міська 

рада 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність                     

гр. Капінусу Володимиру Олександровичу для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ В.02.01), для 

ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03) за адресою: Кіровоградська 

область, Новоукраїнського району, с. Краснопілка вул. Набережна. 

2. Передати гр. Капінусу Володимиру Олександровичу у власність земельні ділянки 

загальною площею 0,2905 га, в тому числі: 

- 0,2500 га (2500,0 кв м.) – землі одно та двоповерхової житлової забудови для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (КВЦПЗ В 02.01) (кадастровий номер 3523110100:52:000:0126) за 

адресою: Кіровоградська область, Новоукраїнського району, с. Краснопілка вул. Набережна. 

- 0,0405 га рілля – для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03) 

(кадастровий номер 3523110100:52:000:0128) за адресою: Кіровоградська область, 

Новоукраїнського району, с. Краснопілка вул. Набережна. 

3. Зобов’язати землекористувача: 

- використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням та утримувати їх в 

належному санітарному стані; 

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати плату за землю.  

 

 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  лютого 2022 року                                                                     №  

м. Мала Виска 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність                           

гр. Даніловій Лідії Пилипівні за адресою:                           

вул. Центральна, 14, с. Первомайське 

Новоукраїнського району Кіровоградської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Данілової Лідії Пилипівни, яка зареєстрована за адресою:                  

вул. Центральна, 14 с. Первомайське Новоукраїнського району Кіровоградської області з 

проханням затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Даніловій Лідії Пилипівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ В.02.01) та для особистого 

селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03), що перебувають у запасі Маловисківської 

міської ради, за адресою: вул. Центральна, 14, с. Первомайське Новоукраїнського району 

Кіровоградської області та надати вищевказані земельні ділянки у власність, проект 

землеустрою виготовлений товариством з обмеженою відповідальністю 

«Кіровоградгеоінформ» юридична адреса: 25006, м. Кропивницький, вул. Гоголя, 88/66, 

кімн.1 та керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

ст. ст. 12, 40, 116, 118, 121, Земельного кодексу України, Маловисківська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність                                  

гр. Даніловій Лідії Пилипівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ В.02.01), та для ведення 

особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03) за адресою: вул. Центральна, 14,                

с. Первомайське Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

2. Передати гр. Даніловій Лідії Пилипівні у власність земельні ділянки загальною 

площею 0,3336 га, в тому числі: 

- 0,2500 га (2500,0 кв м.) – землі одно та двоповерхової житлової забудови для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (КВЦПЗ В 02.01) (кадастровий номер 3523184800:51:000:0211) за 

адресою: вул. Центральна, 14, с. Первомайське Новоукраїнського району Кіровоградської 

області. 

- 0,0836 га рілля – для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03) 

(кадастровий номер 3523184800:51:000:0192) за адресою: вул. Центральна, 14,                               

с. Первомайське Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

3. Зобов’язати землекористувача: 

- використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням та утримувати їх в 

належному санітарному стані; 

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати плату за землю.  

 

 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  лютого 2022 року                                                                     №  

м. Мала Виска 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність гр. Галузі 

В’ячеславу Миколайовичу за адресою:                              

пров. Шкільний, 8, с. Первомайське Новоукраїнського 

району Кіровоградської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Галузи В’ячеслава Миколайовича, який зареєстрований за 

адресою: вул. Павла Кочерги, 24 с. Нововознесенка Новоукраїнського району 

Кіровоградської області з проханням затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Галузі В’ячеславу Миколайовичу для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(КВЦПЗ В.02.01) та для особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03), що 

перебувають у запасі Маловисківської міської ради, за адресою: пров. Шкільний, 8,                         

с. Первомайське Новоукраїнського району Кіровоградської області та надати вищевказані 

земельні ділянки у власність, проект землеустрою виготовлений товариством з обмеженою 

відповідальністю «Кіровоградгеоінформ» юридична адреса: 25006, м. Кропивницький,                

вул. Гоголя, 88/66, кімн.1 та керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та ст. ст. 12, 40, 116, 118, 121, Земельного кодексу України, 

Маловисківська міська рада 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність                                  

гр. Галузі В’ячеславу Миколайовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ В.02.01), та для ведення 

особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03) за адресою: пров. Шкільний, 8,                     

с. Первомайське Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

2. Передати гр. Галузі В’ячеславу Миколайовичу у власність земельні ділянки 

загальною площею 1,1042 га, в тому числі: 

- 0,2500 га (2500,0 кв м.) – землі одно та двоповерхової житлової забудови для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (КВЦПЗ В 02.01) (кадастровий номер 3523184800:51:000:0191) за 

адресою: пров. Шкільний, 8, с. Первомайське Новоукраїнського району Кіровоградської 

області. 

- 0,8542 га рілля – для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03) 

(кадастровий номер 3523184800:51:000:0195) за адресою: пров. Шкільний, 8,                                      

с. Первомайське Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

3. Зобов’язати землекористувача: 

- використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням та утримувати їх в 

належному санітарному стані; 

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати плату за землю.  

 

 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  лютого 2022 року                                                                     №  

м. Мала Виска 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність гр. Галузі 

Миколі Миколайовичу за адресою: вул. Малахівська, 

10, с. Первомайське Новоукраїнського району 

Кіровоградської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Галузи Миколи Миколайовича, який зареєстрований за 

адресою: пров. Шкільний, 8 с. Первомайське Новоукраїнського району Кіровоградської 

області з проханням затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Галузі Миколі Миколайовичу для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ В.02.01) та для 

особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03), що перебувають у запасі 

Маловисківської міської ради, за адресою: вул. Малахівська, 10, с. Первомайське 

Новоукраїнського району Кіровоградської області та надати вищевказані земельні ділянки у 

власність, проект землеустрою виготовлений товариством з обмеженою відповідальністю 

«Кіровоградгеоінформ» юридична адреса: 25006, м. Кропивницький, вул. Гоголя, 88/66, 

кімн.1 та керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

ст. ст. 12, 40, 116, 118, 121, Земельного кодексу України, Маловисківська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність                                  

гр. Галузі Миколі Миколайовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ В.02.01), та для ведення 

особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03) за адресою: вул. Малахівська, 10,                 

с. Первомайське Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

2. Передати гр. Галузі Миколі Миколайовичу у власність земельні ділянки загальною 

площею 0,4171 га, в тому числі: 

- 0,2500 га (2500,0 кв м.) – землі одно та двоповерхової житлової забудови для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (КВЦПЗ В 02.01) (кадастровий номер 3523184800:51:000:0196) за 

адресою: вул. Малахівська, 10, с. Первомайське Новоукраїнського району Кіровоградської 

області. 

- 0,1671 га рілля – для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03) 

(кадастровий номер 3523184800:51:000:0193) за адресою: вул.. Малахівська, 10,                                  

с. Первомайське Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

3. Зобов’язати землекористувача: 

- використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням та утримувати їх в 

належному санітарному стані; 

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати плату за землю.  

 

 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  лютого 2022 року                                                                     №  

м. Мала Виска 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність                             

гр. Коровник Наталії Павлівні за адресою:                          

вул. Степова, 47 с. Лозуватка Новоукраїнського 

району Кіровоградської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Коровник Наталії Павлівні, яка проживає за адресою:                       

вул. Степова, 47 с. Лозуватка Новоукраїнського району Кіровоградської області з проханням 

затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність                              

гр. Коровник Наталії Павлівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ В.02.01) для ведення 

особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03), що перебувають у запасі 

Маловисківської міської ради, за адресою: Кіровоградська область, Новоукраїнського 

району, с. Лозуватка вул. Степова,47 та надати вищевказані земельні ділянки у власність, 

проект землеустрою виготовлений фізичною особою-підприємцем Гомола Леся Павлівна, 

юридична адреса: 20100 Черкаська область Маньківський район смт. Маньківка вул. 

Райдужна, 52, та керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та ст. ст. 12, 40, 116, 118, 121, Земельного кодексу України, Маловисківська міська 

рада 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність                     

гр. Коровник Наталії Павлівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ В.02.01), для ведення 

особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03) за адресою: Кіровоградська область, 

Новоукраїнського району, с.Лозуватка вул. Степова,47. 

2. Передати гр. Коровник Наталії Павлівні у власність земельні ділянки загальною 

площею 0,4773 га, в тому числі: 

- 0,2500 га (2500,0 кв м.) – землі одно та двоповерхової житлової забудови для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (КВЦПЗ В 02.01) (кадастровий номер 3523182800:51:000:0476) за 

адресою: Кіровоградська область, Новоукраїнського району, с. Лозуватка вул. Степова, 47. 

- 0,2273 га рілля – для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03) 

(кадастровий номер 3523182800:51:000:0473) за адресою: Кіровоградська область, 

Новоукраїнського району, с. Лозуватка вул. Степова, 47. 

3. Зобов’язати землекористувача: 

- використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням та утримувати їх в 

належному санітарному стані; 

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати плату за землю.  

 

 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  лютого 2022 року                                                                     №  

м. Мала Виска 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність                             

гр. Капінусу Павлу Петровичу за адресою:                          

вул. Містечкова, 175, м. Мала Виска Новоукраїнського 

району Кіровоградської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Капінуса Павла Петрович, який проживає за адресою:                       

вул. Леніна, 175, м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області з 

проханням затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність                              

гр. Капінусу Павлу Петровичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ В.02.01) для ведення 

особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03), що перебувають у запасі 

Маловисківської міської ради, за адресою: Кіровоградська область, Новоукраїнського 

району, м. Мала Виска вул. Містечкова, 175 та надати вищевказані земельні ділянки у 

власність, проект землеустрою виготовлений Кіровоградською регіональною філією 

Державним підприємством «Центр державного земельного кадастру» юридична адреса: 

25006, м. Кропивницький, вул. Віктора Чміленка, 82/40, та керуючись п. 34 ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. ст. 12, 40, 116, 118, 121, Земельного 

кодексу України, Маловисківська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність                     

гр. Капінусу Павлу Петровичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ В.02.01), для ведення 

особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03) за адресою: Кіровоградська область, 

Новоукраїнського району, м. Мала Виска вул. Містечкова, 175. 

2. Передати гр. Капінусу Павлу Петровичу у власність земельні ділянки загальною 

площею 0,2424 га, в тому числі: 

- 0,1000 га (1000,0 кв м.) – землі одно та двоповерхової житлової забудови для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (КВЦПЗ В 02.01) (кадастровий номер 3523110100:50:110:0018) за 

адресою: Кіровоградська область, Новоукраїнського району, м. Мала Виска вул. Містечкова, 

175. 

- 0,1424 га рілля – для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03) 

(кадастровий номер 3523110100:50:110:0016) за адресою: Кіровоградська область, 

Новоукраїнського району, м. Мала Виска вул. Містечкова, 175. 

3. Зобов’язати землекористувача: 

- використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням та утримувати їх в 

належному санітарному стані; 

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати плату за землю.  

 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС  
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  лютого 2022 року                                                                     №  

м. Мала Виска 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність                             

гр. Шевчук Наталії Володимирівні за адресою:                          

вул. Покрови, 57, с. Паліївка Новоукраїнського району 

Кіровоградської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Шевчук Наталії Володимирівни, яка проживає за адресою:                       

вул. Нова, 3, смт. Молодіжне Долинського району Кіровоградської області з проханням 

затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність                              

гр. Шевчук Наталії Володимирівни для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ В.02.01) для ведення 

особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03), що перебувають у запасі 

Маловисківської міської ради, за адресою: Кіровоградська область, Новоукраїнського 

району, с. Паліївка, вул. Покрови, 57 та надати вищевказані земельні ділянки у власність, 

проект землеустрою виготовлений Кіровоградською регіональною філією Державним 

підприємством «Центр державного земельного кадастру» юридична адреса: 25006,                         

м. Кропивницький, вул. Віктора Чміленка, 82/40, та керуючись п. 34 ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. ст. 12, 40, 116, 118, 121, Земельного кодексу 

України, Маловисківська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність                     

гр. Шевчук Наталії Володимирівни для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ В.02.01), для ведення 

особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03) за адресою: Кіровоградська область, 

Новоукраїнського району, с. Паліївка, вул. Покрови, 57 

2. Передати гр. Шевчук Наталії Володимирівни у власність земельні ділянки 

загальною площею 0,4800 га, в тому числі: 

- 0,2500 га (2500,0 кв м.) – землі одно та двоповерхової житлової забудови для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (КВЦПЗ В 02.01) (кадастровий номер 3523184400:51:000:0305) за 

адресою: Кіровоградська область, Новоукраїнського району, с. Паліївка, вул. Покрови, 57. 

- 0,2300 га рілля – для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03) 

(кадастровий номер 3523184400:51:000:0307) за адресою: Кіровоградська область, 

Новоукраїнського району, с. Паліївка, вул. Покрови, 57. 

3. Зобов’язати землекористувача: 

- використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням та утримувати їх в 

належному санітарному стані; 

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати плату за землю.  

 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС  
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  лютого 2022 року                                                            №  

м. Мала Виска 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність                            

гр. Чередніченку Павлу Васильовичу для ведення 

особистого селянського господарства на території 

Маловисківської міської ради Кіровоградської області 

Новоукраїнського району с. Мануйлівка вул. 

Водолазко,126-а 

 

 Розглянувши заяву гр. Чередніченка Павла Васильовича, який проживає за адресою: 

вул. Шевченка, 7, кв. 63 м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області з 

проханням затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Чередніченку Павлу Васильовичу для ведення особистого селянського господарства 

(КВЦПЗ А.01.03), що перебуває у запасі Маловисківської міської ради, за адресою: 

Кіровоградська область, Новоукраїнський район с. Мануйлівка вул. Водолазко,126-а та 

надати вищевказану земельну ділянку у власність, проект землеустрою виготовлений 

Кіровоградською регіональною філією Державним підприємством «Центр державного 

земельного кадастру» юридична адреса: 25006, м. Кропивницький, вул. Віктора Чміленка, 

82/40 та керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

ст. ст. 12, 40, 116, 118, 121, Земельного кодексу України, Маловисківська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність                     

гр. Чередніченку Павлу Васильовичу загальною площею 0,1400 га для ведення особистого 

селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03) на території Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області Новоукраїнського району с. Мануйлівка вул. Водолазко,126-а. 

2. Передати гр. Чередніченку Павлу Васильовичу у власність земельну ділянку 

загальною площею 0,1400 га, в тому числі: 

- 0,1400 га – рілля, для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ 

А.01.03), (кадастровий номер 3523183200:51:000:0369) на території Маловисківської міської 

ради Кіровоградської області Новоукраїнського району с. Мануйлівка вул. Водолазко,126-а. 

3. Зобов’язати землекористувача: 

- використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням та утримувати їх в 

належному санітарному стані; 

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати плату за землю.  

 

 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  лютого 2022 року                                                            №  

м. Мала Виска 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність                             

гр. Соколовському Анатолію Дмитровичу для ведення 

особистого селянського господарства на території 

Маловисківської міської ради Кіровоградської області 

Новоукраїнського району с. Миролюбівка                           

вул. Молодіжна, 3  

 

 Розглянувши заяву гр. Соколовського Анатолія Дмитровича, який проживає за 

адресою: вул. Молодіжна, 3 с. Миролюбівка Новоукраїнського району Кіровоградської 

області з проханням затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Соколовському Анатолію Дмитровичу для ведення особистого селянського 

господарства (КВЦПЗ А.01.03), що перебуває у запасі Маловисківської міської ради, за 

адресою: Кіровоградська область, Новоукраїнський район с. Миролюбівка вул. Молодіжна, 3 

та надати вищевказану земельну ділянку у власність, проект землеустрою виготовлений 

фізичною особою-підприємцем Кисельов Олександр Сергійович юридична адреса: 25030,                

м. Кропивницький, пров. Саксаганського, 23 та керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та ст. ст. 12, 40, 116, 118, 121, Земельного кодексу 

України, Маловисківська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність                     

гр. Соколовському Анатолію Дмитровичу загальною площею 0,7531 га для ведення 

особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03) на території Маловисківської міської 

ради Кіровоградської області Новоукраїнського району с. Миролюбівка вул. Молодіжна, 3 . 

2. Передати гр. Соколовському Анатолію Дмитровичу у власність земельну ділянку 

загальною площею 0,7531 га, в тому числі: 

- 0,7531 га – рілля, для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ 

А.01.03), (кадастровий номер 3523182000:51:000:0216) на території Маловисківської міської 

ради Кіровоградської області Новоукраїнського району с. Миролюбівка вул. Молодіжна, 3. 

3. Зобов’язати землекористувача: 

- використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням та утримувати їх в 

належному санітарному стані; 

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати плату за землю.  

 

 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  лютого 2022 року                                                            №  

м. Мала Виска 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам: Демчук 

Анні Богданівні, Желєзняку Михайлу 

Володимировичу, Драній Ользі Павлівні, Ценцурі 

Дарині Олександрівні, Тимчук Вірі Павлівні, Слюсару 

Сергію Вікторовичу, Желєзняк Любові Михайлівні, 

Малій Євдокії Петрівні у власність для ведення 

особистого селянського господарства на території 

Маловисківської міської ради Кіровоградської області 

Новоукраїнського району с. Мануйлівка (за межами 

населеного пункту) 

 Розглянувши заяву гр. Демчук Анни Богданівни, яка проживає за адресою:                        

вул. Водолазко, 46/1, с. Мануйлівка Новоукраїнського району Кіровоградської області, гр. 

Желєзняка Михайла Володимировича, який проживає за адресою: с. Мануйлівка 

Новоукраїнського району Кіровоградської області, Драної Ольги Павлівни, яка проживає за 

адресою: вул. Водолазко, 81, с. Мануйлівка Новоукраїнського району Кіровоградської 

області, Ценцури Дарини Олександрівни, яка проживає за адресою: вул. Шевченка, 7 кв.64, 

м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області, Тимчук Віри Павлівни, яка 

проживає за адресою: вул. Берегова, 14, с. Мануйлівка Новоукраїнського району 

Кіровоградської області, Слюсара Сергія Вікторовича, який проживає за адресою: проспект 

Червонозоряний,152-А гуртожиток м. Київ Київської області, Желєзняк Любов Михайлівни, 

яка проживає за адресою: с. Мануйлівка Новоукраїнського району Кіровоградської області, 

Малій Євдокії Петрівні, яка проживає за адресою: вул. Набережна, 63, с. Мануйлівка 

Новоукраїнського району Кіровоградської області, з проханням затвердити проект 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам: Демчук Анні Богданівні, 

Желєзняку Михайлу Володимировичу, Драній Ользі Павлівні, Ценцурі Дарині 

Олександрівні, Тимчук Вірі Павлівні, Слюсару Сергію Вікторовичу, Желєзняк Любові 

Михайлівні, Малій Євдокії Петрівні у власність загальною площею2,0300 га для ведення 

особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03), що перебуває у запасі 

Маловисківської міської ради, за адресою: Кіровоградська область, Новоукраїнський район 

с. Мануйлівка (за межами населеного пункту)  та надати земельні ділянки у власність, проект 

землеустрою виготовлений фізичною особою-підприємцем Гомола Леся Павлівна, юридична 

адреса: 20100 Черкаська область Маньківський район смт. Маньківка  вул. Райдужна, 52 та 

керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. ст. 12, 

40, 116, 118, 121, Земельного кодексу України, Маловисківська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянам: 

Демчук Анні Богданівні, Желєзняку Михайлу Володимировичу, Драній Ользі Павлівні, 

Ценцурі Дарині Олександрівні, Тимчук Вірі Павлівні, Слюсару Сергію Вікторовичу, 

Желєзняк Любові Михайлівні, Малій Євдокії Петрівні у власність загальною площею 2,0300 

га для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03) на території 

Маловисківської міської ради Кіровоградської області Новоукраїнського району                            

с. Мануйлівка (за межами населеного пункту). 
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2. Передати громадянам: 

2.1. Демчук Анні Богданівні у власність земельну ділянку загальною площею 0,1000 

га, в тому числі: 

- 0,1000 га – рілля, для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ 

А.01.03), (кадастровий номер 3523183200:02:000:0736) на території Маловисківської міської 

ради Кіровоградської області Новоукраїнського району с. Мануйлівка (за межами населеного 

пункту); 

2.2. Желєзняку Михайлу Володимировичу у власність земельну ділянку загальною 

площею 0,1500 га, в тому числі: 

- 0,1500 га – рілля, для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ 

А.01.03), (кадастровий номер 3523183200:02:000:0737) на території Маловисківської міської 

ради Кіровоградської області Новоукраїнського району с. Мануйлівка (за межами населеного 

пункту); 

2.3. Драній Ользі Павлівні у власність земельну ділянку загальною площею 0,2500 га, 

в тому числі: 

- 0,2500 га – рілля, для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ 

А.01.03), (кадастровий номер 3523183200:02:000:0738) на території Маловисківської міської 

ради Кіровоградської області Новоукраїнського району с. Мануйлівка (за межами населеного 

пункту); 

2.4. Ценцурі Дарині Олександрівні у власність земельну ділянку загальною площею 

0,3500 га, в тому числі: 

- 0,3500 га – рілля, для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ 

А.01.03), (кадастровий номер 3523183200:02:000:0739) на території Маловисківської міської 

ради Кіровоградської області Новоукраїнського району с. Мануйлівка (за межами населеного 

пункту); 

2.5. Тимчук Вірі Павлівні у власність земельну ділянку загальною площею 0,1500 га, в 

тому числі: 

- 0,1500 га – рілля, для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ 

А.01.03), (кадастровий номер 3523183200:02:000:0740) на території Маловисківської міської 

ради Кіровоградської області Новоукраїнського району с. Мануйлівка (за межами населеного 

пункту); 

2.6. Слюсару Сергію Вікторовичу у власність земельну ділянку загальною площею 

0,2500 га, в тому числі: 

- 0,2500 га – рілля, для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ 

А.01.03), (кадастровий номер 3523183200:02:000:0741) на території Маловисківської міської 

ради Кіровоградської області Новоукраїнського району с. Мануйлівка (за межами населеного 

пункту); 

2.7. Желєзняк Любові Михайлівні у власність земельну ділянку загальною площею 

0,2800 га, в тому числі: 

- 0,2800 га – рілля, для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ 

А.01.03), (кадастровий номер 3523183200:02:000:0742) на території Маловисківської міської 

ради Кіровоградської області Новоукраїнського району с. Мануйлівка (за межами населеного 

пункту); 

2.7. Малій Євдокії Петрівні у власність земельну ділянку загальною площею 0,5000 га, 

в тому числі: 

- 0,5000 га – рілля, для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ 

А.01.03), (кадастровий номер 3523183200:02:000:0743) на території Маловисківської міської 

ради Кіровоградської області Новоукраїнського району с. Мануйлівка (за межами населеного 

пункту); 

3. Зобов’язати землевласників: 

- використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням та утримувати їх в 

належному санітарному стані; 

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати плату за землю.  

 

Міський голова                                                                                               Юрій ГУЛЬДАС 



82 
 

УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  лютого 2022 року                                                            №  

м. Мала Виска 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність гр. Бараніку 

Михайлу Петровичу для ведення особистого 

селянського господарства на території 

Маловисківської міської ради Кіровоградської області 

Новоукраїнського району с. Мануйлівка  

 

 Розглянувши заяву гр. Бараніка Михайла Петровича, який проживає за адресою:                     

вул. Садова, 46 с. Мануйлівка Новоукраїнського району Кіровоградської області з проханням 

затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Бараніку 

Михайлу Петровичу для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03), що 

перебуває у запасі Маловисківської міської ради, за адресою: Кіровоградська область, 

Новоукраїнський район с. Мануйлівка (в межах населеного пункту) та надати вищевказану 

земельну ділянку у власність, проект землеустрою виготовлений приватним підприємством 

«Громадський земельний центр», юридична адреса: 25006 м. Кропивницький вул. Арсенія 

Тарковського,55/77, кім.1-а та керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та ст. ст. 12, 40, 116, 118, 121, Земельного кодексу України, 

Маловисківська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність                     

гр. Бараніку Михайлу Петровичу загальною площею 0,3000 га для ведення особистого 

селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03) на території Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області Новоукраїнського району с. Мануйлівка(в межах населеного 

пункту) . 

2. Передати гр. Бараніку Михайлу Петровичу у власність земельну ділянку загальною 

площею 0,3000 га, в тому числі: 

- 0,3000 га – землі під сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і 

дворами, для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03), (кадастровий 

номер 3523183200:51:000:0381) на території Маловисківської міської ради Кіровоградської 

області Новоукраїнського району с. Мануйлівка (в межах населеного пункту). 

3. Зобов’язати землекористувача: 

- використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням та утримувати їх в 

належному санітарному стані; 

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати плату за землю.  

 

 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  лютого 2022 року                                                            №  

м. Мала Виска 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність                           

гр. Грушанському Ігорю Павловичу для ведення 

особистого селянського господарства на території 

Маловисківської міської ради Кіровоградської області 

Новоукраїнського району  

 

 Розглянувши заяву гр. Грушанського Ігора Павловича, який проживає за адресою: 

вул. Шевченка, 3, кв.30 м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області з 

проханням затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Грушанському Ігорю Павловичу для ведення особистого селянського господарства 

(КВЦПЗ А.01.03), що перебуває у запасі Маловисківської міської ради, за адресою: 

Кіровоградська область, Новоукраїнський район с. Мануйлівка (в межах населеного пункту)   

та надати вищевказану земельну ділянку у власність, проект землеустрою виготовлений 

Кіровоградською регіональною філією Державним підприємством «Центр державного 

земельного кадастру» юридична адреса: 25006, м. Кропивницький, вул. Віктора Чміленка, 

82/40 та керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

ст. ст. 12, 40, 116, 118, 121, Земельного кодексу України, Маловисківська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність                     

гр. Грушанському Ігорю Павловичу загальною площею 1.4106 га для ведення особистого 

селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03) на території Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області Новоукраїнського району с. Мануйлівка (в межах населеного 

пункту). 

2. Передати гр. Грушанському Ігорю Павловичу у власність земельну ділянку 

загальною площею 0,2281 га, в тому числі: 

- 0,2281 га – рілля, для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ 

А.01.03), (кадастровий номер 3523183200:51:000:0375) на території Маловисківської міської 

ради Кіровоградської області Новоукраїнського району с. Мануйлівка (в межах населеного 

пункту). 

3. Зобов’язати землекористувача: 

- використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням та утримувати їх в 

належному санітарному стані; 

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати плату за землю.  

 

 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  лютого 2022 року                                                            №  

м. Мала Виска 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність гр. Яценку 

Василю Олексійовичу для ведення особистого 

селянського господарства на території 

Маловисківської міської ради Кіровоградської області 

Новоукраїнського району с. Первомайське 

 

 Розглянувши заяву гр. Яценка Василя Олексійовича, який проживає за адресою:                 

вул. Валуївська, 15 с. Первомайське Новоукраїнського району Кіровоградської області з 

проханням затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Яценку Василю Олексійовичу для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ 

А.01.03), що перебуває у запасі Маловисківської міської ради, за адресою: Кіровоградська 

область, Новоукраїнський район с. Первомайське (в межах населеного пункту)   та надати 

вищевказану земельну ділянку у власність, проект землеустрою виготовлений приватним 

підприємством «Громадський земельний центр», юридична адреса: 25006 м. Кропивницький 

вул. Арсенія Тарковського,55/77, кім.1-а та керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та ст. ст. 12, 40, 116, 118, 121, Земельного кодексу 

України, Маловисківська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність                     

гр. Яценку Василю Олексійовичу загальною площею 1.1288 га для ведення особистого 

селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03) на території Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області Новоукраїнського району с. Первомайське (в межах населеного 

пункту). 

2. Передати гр. Яценку Василю Олексійовичу у власність земельну ділянку загальною 

площею 2,0000 га, в тому числі: 

- 2,0000 га – землі під господарчими будівлями і дворами, для ведення особистого 

селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03), (кадастровий номер 3523184800:51:000:0206) на 

території Маловисківської міської ради Кіровоградської області Новоукраїнського району с. 

Первомайське (в межах населеного пункту). 

3. Зобов’язати землекористувача: 

- використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням та утримувати їх в 

належному санітарному стані; 

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати плату за землю.  

 

 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  лютого 2022 року                                                            №  

м. Мала Виска 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність гр. Яценко 

Марині Юріївні для ведення особистого селянського 

господарства на території Маловисківської міської 

ради Кіровоградської області Новоукраїнського 

району с. Первомайське 

 

 Розглянувши заяву гр. Яценко Марини Юріївни, яка проживає за адресою:                        

вул. Шевченка, 54 с. Первомайське Новоукраїнського району Кіровоградської області з 

проханням затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Яценко Марині Юріївні для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ 

А.01.03), що перебуває у запасі Маловисківської міської ради, за адресою: Кіровоградська 

область, Новоукраїнський район с. Первомайське (за межами населеного пункту)   та надати 

вищевказану земельну ділянку у власність, проект землеустрою виготовлений приватним 

підприємством «Громадський земельний центр», юридична адреса: 25006 м. Кропивницький 

вул. Арсенія Тарковського,55/77, кім.1-а та керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та ст. ст. 12, 40, 116, 118, 121, Земельного кодексу 

України, Маловисківська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність                     

гр. Яценко Марині Юріївні загальною площею 1.1288 га для ведення особистого селянського 

господарства (КВЦПЗ А.01.03) на території Маловисківської міської ради Кіровоградської 

області Новоукраїнського району с. Первомайське (за межами населеного пункту). 

2. Передати гр. Яценко Марині Юріївні у власність земельну ділянку загальною 

площею 2,0000 га, в тому числі: 

- 2,0000 га – пасовища, для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ 

А.01.03), (кадастровий номер 3523184800:02:000:0575) на території Маловисківської міської 

ради Кіровоградської області Новоукраїнського району с. Первомайське (за межами 

населеного пункту). 

3. Зобов’язати землекористувача: 

- використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням та утримувати їх в 

належному санітарному стані; 

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати плату за землю.  

 

 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  лютого 2022 року                                                            №  

м. Мала Виска 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність гр. Жердій 

Ользі Сергіївні для ведення особистого селянського 

господарства на території Маловисківської міської 

ради Кіровоградської області Новоукраїнського 

району с. Мануйлівка 

 

 Розглянувши заяву гр. Жердій Ольги Сергіївни, яка проживає за адресою: пров. 

Професійний, 3а м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області з 

проханням затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Жердій Ользі Сергіївні для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ 

А.01.03), що перебуває у запасі Маловисківської міської ради, за адресою: Кіровоградська 

область, Новоукраїнський район с. Мануйлівка (за межами населеного пункту)   та надати 

вищевказану земельну ділянку у власність, проект землеустрою виготовлений фізичною 

особою-підприємцем Гомола Леся Павлівна, юридична адреса: 20100 Черкаська область 

Маньківський район смт. Маньківка  вул. Райдужна, 52 та керуючись п. 34 ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. ст. 12, 40, 116, 118, 121, Земельного 

кодексу України, Маловисківська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність                     

гр. Жердій Ользі Сергіївні загальною площею 1,6897 га для ведення особистого селянського 

господарства (КВЦПЗ А.01.03) на території Маловисківської міської ради Кіровоградської 

області Новоукраїнського району с. Мануйлівка (за межами населеного пункту). 

2. Передати гр. Жердій Ользі Сергіївні у власність земельну ділянку загальною 

площею 1,6897 га, в тому числі: 

- 1,6897 га – пасовища, для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ 

А.01.03), (кадастровий номер 3523183200:02:000:0789) на території Маловисківської міської 

ради Кіровоградської області Новоукраїнського району с. Мануйлівка (за межами населеного 

пункту). 

3. Зобов’язати землекористувача: 

- використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням та утримувати їх в 

належному санітарному стані; 

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати плату за землю.  

 

 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  лютого 2022 року                                                            №  

м. Мала Виска 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність                            

гр. Авсейцевій Любов Вікторівні для ведення 

особистого селянського господарства на території 

Маловисківської міської ради Кіровоградської області 

Новоукраїнського району  

 

 Розглянувши заяву гр. Авсейцевої Любов Вікторівни, яка проживає за адресою:                        

вул. Шевченка, 3, кв. 30 м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області з 

проханням затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Авсейцевій Любов Вікторівні для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ 

А.01.03), що перебуває у запасі Маловисківської міської ради, за адресою: Кіровоградська 

область, Новоукраїнський район м. Мала Виска (за межами населеного пункту) та надати 

вищевказану земельну ділянку у власність, проект землеустрою виготовлений фізичною 

особою-підприємцем Гомола Леся Павлівна, юридична адреса: 20100 Черкаська область 

Маньківський район смт. Маньківка  вул. Райдужна, 52 та керуючись п. 34 ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. ст. 12, 40, 116, 118, 121, Земельного 

кодексу України, Маловисківська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність                     

гр. Авсейцевій Любов Вікторівні загальною площею 1.4106 га для ведення особистого 

селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03) на території Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області Новоукраїнського району м. Мала Виска (за межами населеного 

пункту). 

2. Передати гр. Авсейцевій Любов Вікторівні у власність земельну ділянку загальною 

площею 1,4106 га, в тому числі: 

- 1,4106 га – пасовища, для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ 

А.01.03), (кадастровий номер 3523110100:02:003:0050) на території Маловисківської міської 

ради Кіровоградської області Новоукраїнського району м. Мала Виска (за межами 

населеного пункту). 

3. Зобов’язати землекористувача: 

- використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням та утримувати їх в 

належному санітарному стані; 

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати плату за землю.  

 

 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  лютого 2022 року                                                            №  

м. Мала Виска 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність                            

гр. Малахатько Вікторії Олександрівні для ведення 

особистого селянського господарства на території 

Маловисківської міської ради Кіровоградської області 

Новоукраїнського району с. Первомайське 

 

 Розглянувши заяву гр. Малахатько Вікторії Олександрівни, яка проживає за адресою: 

пров. Професійний, 3а м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області з 

проханням затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Малахатько Вікторії Олександрівні для ведення особистого селянського господарства 

(КВЦПЗ А.01.03), що перебуває у запасі Маловисківської міської ради, за адресою: 

Кіровоградська область, Новоукраїнський район с. Первомайське (за межами населеного 

пункту) та надати вищевказану земельну ділянку у власність, проект землеустрою 

виготовлений фізичною особою-підприємцем Гомола Леся Павлівна, юридична адреса: 

20100 Черкаська область Маньківський район смт. Маньківка  вул. Райдужна, 52 та 

керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. ст. 12, 

40, 116, 118, 121, Земельного кодексу України, Маловисківська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність                     

гр. Малахатько Вікторії Олександрівні загальною площею 2,0 га для ведення особистого 

селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03) на території Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області Новоукраїнського району с. Первомайське (за межами населеного 

пункту). 

2. Передати гр. Малахатько Вікторії Олександрівні у власність земельну ділянку 

загальною площею 2,0000 га, в тому числі: 

- 2,0000 га – рілля, для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ 

А.01.03), (кадастровий номер 3523184800:02:000:0580) на території Маловисківської міської 

ради Кіровоградської області Новоукраїнського району с. Первомайське (за межами 

населеного пункту). 

3. Зобов’язати землекористувача: 

- використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням та утримувати їх в 

належному санітарному стані; 

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати плату за землю.  

 

 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  лютого 2022 року                                                            №  

м. Мала Виска 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність                            

гр. Панасенко Ользі Анатоліївні для ведення 

особистого селянського господарства на території 

Маловисківської міської ради Кіровоградської області 

Новоукраїнського району с. Мануйлівка  

 

 Розглянувши заяву гр. Панасенко Ольги Анатоліївни, яка проживає за адресою:                     

вул. Зінченко, 1, кв. 5 м. Кропивницький Кіровоградської області з проханням затвердити 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Панасенко Ользі 

Анатоліївні для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03), що 

перебуває у запасі Маловисківської міської ради, за адресою: Кіровоградська область, 

Новоукраїнський район с. Мануйлівка (в межах населеного пункту) та надати вищевказану 

земельну ділянку у власність, проект землеустрою виготовлений приватним підприємством 

«Громадський земельний центр», юридична адреса: 25006 м. Кропивницький вул. Арсенія 

Тарковського,55/77, кім.1-а та керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та ст. ст. 12, 40, 116, 118, 121, Земельного кодексу України, 

Маловисківська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність                     

гр. Панасенко Ользі Анатоліївні загальною площею 2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03) на території Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області Новоукраїнського району с. Мануйлівка(в межах населеного 

пункту) . 

2. Передати гр. Панасенко Ользі Анатоліївні у власність земельну ділянку загальною 

площею 2,0000 га, в тому числі: 

- 2,0000 га – землі під сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і 

дворами, для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03), (кадастровий 

номер 3523183200:51:000:0379) на території Маловисківської міської ради Кіровоградської 

області Новоукраїнського району с. Мануйлівка (в межах населеного пункту). 

3. Зобов’язати землекористувача: 

- використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням та утримувати їх в 

належному санітарному стані; 

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати плату за землю.  

 

 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  лютого 2022 року                                                            №  

м. Мала Виска 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність гр. Чурпію 

Костянтину Леонідовичу для ведення особистого 

селянського господарства на території 

Маловисківської міської ради Кіровоградської області 

Новоукраїнського району  

 

 Розглянувши заяву гр. Чурпія Костянтина Леонідовича, який проживає за адресою: 

вул. Пархоменка, 37 м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області з 

проханням затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Чурпію Костянтину Леонідовичу для ведення особистого селянського господарства 

(КВЦПЗ А.01.03), що перебуває у запасі Маловисківської міської ради, за адресою: 

Кіровоградська область, Новоукраїнський район с. Первомайське (за межами населеного 

пункту) та надати вищевказану земельну ділянку у власність, проект землеустрою 

виготовлений фізичною особою-підприємцем Кабак Олександр Леонідович юридична 

адреса: 27641 Кіровоградська область Кропивницький район, с. Новопетрівка вул. Зелена, 35 

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

12, 40, 116, 118, 121, Земельного кодексу України, Маловисківська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність                     

гр. Чурпію Костянтину Леонідовичу загальною площею 2,0 га для ведення особистого 

селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03) на території Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області Новоукраїнського району с. Первомайське (за межами населеного 

пункту) . 

2. Передати гр. Чурпію Костянтину Леонідовичу у власність земельну ділянку 

загальною площею 2,0000 га, в тому числі: 

- 2,0000 га – рілля, для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ 

А.01.03), (кадастровий номер 3523184800:02:000:0576) на території Маловисківської міської 

ради Кіровоградської області Новоукраїнського району с. Первомайське (за межами 

населеного пункту). 

3. Зобов’язати землекористувача: 

- використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням та утримувати їх в 

належному санітарному стані; 

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати плату за землю.  

 

 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  лютого 2022 року                                                            №  

м. Мала Виска 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність гр. Чурпій 

Галині Василівні для ведення особистого селянського 

господарства на території Маловисківської міської 

ради Кіровоградської області Новоукраїнського 

району  

 

 Розглянувши заяву гр. Чурпій Галини Василівни, яка проживає за адресою:                   

вул. Пархоменка, 37 м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області з 

проханням затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Чурпій Галині Василівні для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ 

А.01.03), що перебуває у запасі Маловисківської міської ради, за адресою: Кіровоградська 

область, Новоукраїнський район с. Первомайське (за межами населеного пункту) та надати 

вищевказану земельну ділянку у власність, проект землеустрою виготовлений фізичною 

особою-підприємцем Кабак Олександр Леонідович юридична адреса: 27641 Кіровоградська 

область Кропивницький район, с. Новопетрівка вул. Зелена, 35 та керуючись п. 34 ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. ст. 12, 40, 116, 118, 121, 

Земельного кодексу України, Маловисківська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність                     

гр. Чурпій Галині Василівні загальною площею 1,0973 га для ведення особистого 

селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03) на території Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області Новоукраїнського району с. Первомайське (за межами населеного 

пункту) . 

2. Передати гр. Чурпій Галині Василівні у власність земельну ділянку загальною 

площею 1,0973 га, в тому числі: 

- 1,0973 га – рілля, для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ 

А.01.03), (кадастровий номер 3523184800:02:000:0578) на території Маловисківської міської 

ради Кіровоградської області Новоукраїнського району с. Первомайське (за межами 

населеного пункту). 

3. Зобов’язати землекористувача: 

- використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням та утримувати їх в 

належному санітарному стані; 

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати плату за землю.  

 

 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від лютого 2022  року                                                            №  

м. Мала Виска 

 

Про надання дозволу гр. Бур'яну Вадиму 

Валерійовичу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду для 

будівництва та розміщення гаража для легкового 

автомобіля в м. Мала Виска по вул. Шевченка,  

прибудинкова територія багатоквартирного житлового 

будинку № 7 

 

Розглянувши заяву гр. Бур'яна Вадима Валерійовича, який проживає за адресою:                  

вул. Шевченка,  буд. 7, кв. 119 м. Мала Виска, Кіровоградської області з проханням надати 

дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

терміном на 25 років для будівництва та розміщення гаража для легкового автомобіля в м. 

Мала Виска по вул. Шевченка, прибудинкова територія багатоквартирного житлового 

будинку № 7, за рахунок категорії земель житлової та громадської забудови, керуючись  ст. 

26 п. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. ст. 12, 93, 124 

Земельного Кодексу України, міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати дозвіл гр. Бур'яну Вадиму Валерійовичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду, загальною площею 0,0030 га, 

терміном на 25 років, для розміщення гаража для легкового автомобіля за адресою:                      

вул. Шевченка,  прибудинкова територія багатоквартирного житлового будинку № 7,                      

м. Мала Виска, Кіровоградської області, за рахунок земель житлової та громадської забудови 

Маловисківської міської ради. 

2. Зобов’язати землекористувача: 

2.1. замовити в землевпорядній організації виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду та направити його на розгляд сесії міської ради; 

 2.2.використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням; 

2.3.утримувати її в належному санітарному стані; 

2.4. своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату за землю. 

 

 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  лютого 2022 року                                                                     №  

м. Мала Виска 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

користування на умовах оренди  громадянам міської 

ради 

 

 Розглянувши заяви громадян, що проживають на території Маловисківської міської 

ради з проханням надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в користування на умовах оренди для ведення городництва, заяви 

громадян та документацію, яка підтверджує розмір та місцезнаходження земельної ділянки, 

керуючись ст. 26 п. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. ст. 12, 

93, 124 Земельного кодексу України, Маловисківська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в користування на умовах оренди громадянам:  

1.1. Зеленокур Оксані Вікторівні, яка проживає за адресою: вул. Кудрівська, буд. 30, 

м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області, земельну ділянку 

загальною площею 0,2000 га (2000 кв.м.) рілля для ведення городництва терміном на 7 років, 

яка знаходиться на території Маловисківської міської ради Новоукраїнського району 

Кіровоградської області за рахунок земель комунальної власності сільськогосподарського 

призначення, що перебувають у запасі Маловисківської міської ради; 

2. Зобов’язати вищевказаних землекористувачів: 

2.1. замовити в землевпорядній організації виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в користування на умовах оренди та надати його на розгляд 

сесії міської ради; 

 2.2. використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням; 

2.3. утримувати земельну ділянку в належному санітарному стані; 

2.4. своєчасно і в повному обсязі сплачувати плату за землю. 

 

 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  лютого 2022 року                                                                     №  

м. Мала Виска 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського 

господарства громадянам міської ради (с. Мануйлівка) 

(в межах населеного пункту)  

 

Розглянувши заяви громадян, що проживають на території Маловисківської міської 

ради з проханням надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, заяви 

громадян про вилучення з їхнього користування земельних ділянок та документацію, яка 

підтверджує розмір та місцезнаходження земельної ділянки, керуючись п. 34 ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 22, 40, 116, 118, 121,140 Земельного 

кодексу України, Маловисківська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність таким громадянам для таких цілей:  

1.1. Шмалько Владиславі Олександрівні, яка зареєстрована за адресою:                                    

вул. Тобілевича, буд. 50 м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області у 

власність земельну ділянку загальною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000га рілля для 

ведення особистого селянського господарства (згідно КВЦПЗ А.01.03) за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають в комунальній власності 

Маловисківської міської ради ; 

1.2. Туз Наталі Олександрівні, яка зареєстрована за адресою: вул. Тобілевича, буд. 54          

м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області у власність земельну 

ділянку загальною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000 рілля, для ведення особистого 

селянського господарства (згідно КВЦПЗ А.01.03) за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення, що перебувають в комунальній власності Маловисківської міської ради . 

2. Зобов’язати вищевказаних землекористувачів: 

2.1. замовити в землевпорядній організації розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність та надати його на розгляд сесії міської ради; 

2.2. використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням; 

2.3. утримувати земельну ділянку в належному санітарному стані; 

2.4. своєчасно і в повному обсязі сплачувати плату за землю. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  грудня 2021 року                                                                     №  

м. Мала Виска 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського 

господарства громадянам міської ради (с. Мануйлівка, 

с. Лутківка) (за межами населеного пункту)  

 

Розглянувши заяви громадян, що проживають на території Маловисківської міської 

ради з проханням надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, ведення 

садівництва, заяви громадян про вилучення з їхнього користування земельних ділянок та 

документацію, яка підтверджує розмір та місцезнаходження земельної ділянки, керуючись п. 

34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 22, 116, 118, 121,140 

Земельного кодексу України, Маловисківська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність таким громадянам для таких цілей:  

1.1. Буркану Олегу Юрійовичу, який зареєстрований за адресою: пров. Містечковий, 16 

м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області у власність загальною 

площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000га пасовище, для ведення особистого селянського 

господарства (згідно КВЦПЗ А.01.03) за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

3523183200:02:000:0790, що перебувають в комунальній власності Маловисківської міської 

ради.  

1.2. Буркан Вікторії Володимирівні, яка зареєстрована за адресою:                                         

пров. Містечковий, 16 м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області у 

власність загальною площею 2,0000 га, в тому числі: 2,0000га пасовище, для ведення 

особистого селянського господарства (згідно КВЦПЗ А.01.03) за рахунок земельної ділянки з 

кадастровим номером 3523183200:02:000:0790, що перебувають в комунальній власності 

Маловисківської міської ради.  

2. Зобов’язати вищевказаних землекористувачів: 

2.1. замовити в землевпорядній організації розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність та надати його на розгляд сесії міської ради; 

2.2. використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням; 

2.3. утримувати земельну ділянку в належному санітарному стані; 

2.4. своєчасно і в повному обсязі сплачувати плату за землю. 

 

 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  лютого  2022 року                                                                     №  

м. Мала Виска 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського 

господарства громадянам міської ради                                   

(с. Первомайське) (в межах населеного пункту)  

 

Розглянувши заяви громадян, з проханням надати дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства, ведення садівництва, заяви громадян про вилучення з їхнього 

користування земельних ділянок та документацію, яка підтверджує розмір та 

місцезнаходження земельної ділянки, керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та ст. 22, 116, 118, 121,140 Земельного кодексу України, 

Маловисківська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність таким громадянам для таких цілей:  

1.1. Тупаленку Юрію Володимировичу, який зареєстрований за адресою:                           

вул. Хмельницького буд. 45 м. Помічна Новоукраїнського району Кіровоградської області у 

власність земельну ділянку загальною площею 0,5000 га, в тому числі: 0,5000 га пасовище, 

для ведення особистого селянського господарства (згідно КВЦПЗ А.01.03) за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають в комунальній власності 

Маловисківської міської ради. 

2. Зобов’язати вищевказаних землекористувачів: 

2.1. замовити в землевпорядній організації розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність та надати його на розгляд сесії міської ради; 

2.2. використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням; 

2.3. утримувати земельну ділянку в належному санітарному стані; 

2.4. своєчасно і в повному обсязі сплачувати плату за землю. 

 

 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  лютого  2022 року                                                                     №  

м. Мала Виска 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського 

господарства громадянам міської ради                                     

(с. Первомайське) (за межами населеного пункту)  

 

Розглянувши заяви громадян, що проживають на території Маловисківської міської 

ради з проханням надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, ведення 

садівництва, заяви громадян про вилучення з їхнього користування земельних ділянок та 

документацію, яка підтверджує розмір та місцезнаходження земельної ділянки, керуючись п. 

34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 22, 116, 118, 121,140 

Земельного кодексу України, Маловисківська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність таким громадянам для таких цілей:  

1.1. Покуцу Євгену Миколайовичу, який зареєстрований за адресою: вул. Стаханова, 

буд. 29 м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області у власність 

земельну ділянку загальною площею 2,0 га, в тому числі: 2,0 га пасовище, для ведення 

особистого селянського господарства (згідно КВЦПЗ А.01.03) за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають в комунальній власності 

Маловисківської міської ради ; 

2. Зобов’язати вищевказаних землекористувачів: 

2.1. замовити в землевпорядній організації розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність та надати його на розгляд сесії міської ради; 

2.2. використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням; 

2.3. утримувати земельну ділянку в належному санітарному стані; 

2.4. своєчасно і в повному обсязі сплачувати плату за землю. 

 

 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  лютого  2022 року                                                                     №  

м. Мала Виска 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського 

господарства громадянам міської ради                                 

(м. Мала Виска) (за межами населеного пункту)  

 

Розглянувши заяви громадян, що проживають на території Маловисківської міської 

ради з проханням надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, ведення 

садівництва, заяви громадян про вилучення з їхнього користування земельних ділянок та 

документацію, яка підтверджує розмір та місцезнаходження земельної ділянки, керуючись п. 

34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 22, 116, 118, 121,140 

Земельного кодексу України, Маловисківська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність таким громадянам для таких цілей:  

1.1. Гонителю Яну Миколайовичу, який зареєстрований за адресою: вул. Центральна 

буд. 30 м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області у власність 

земельну ділянку загальною площею 2,0 га, в тому числі: 2,0 га господарчий двір, для 

ведення особистого селянського господарства (згідно КВЦПЗ А.01.03) за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають в комунальній власності 

Маловисківської міської ради ; 

1.1. Гонителю Рустаму Миколайовичу, який зареєстрований за адресою:                              

вул. Проліскова буд. 27 м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області у 

власність земельну ділянку загальною площею 2,0 га, в тому числі: 2,0 га господарчий двір, 

для ведення особистого селянського господарства (згідно КВЦПЗ А.01.03) за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають в комунальній власності 

Маловисківської міської ради ; 

2. Зобов’язати вищевказаних землекористувачів: 

2.1. замовити в землевпорядній організації розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність та надати його на розгляд сесії міської ради; 

2.2. використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням; 

2.3. утримувати земельну ділянку в належному санітарному стані; 

2.4. своєчасно і в повному обсязі сплачувати плату за землю. 

 

 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  лютого  2022 року                                                                     №  

м. Мала Виска 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського 

господарства громадянам міської ради                                  

(с. Миролюбівка) (за межами населеного пункту)  

 

Розглянувши заяви громадян, що проживають на території Маловисківської міської 

ради з проханням надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, ведення 

садівництва, заяви громадян про вилучення з їхнього користування земельних ділянок та 

документацію, яка підтверджує розмір та місцезнаходження земельної ділянки, керуючись п. 

34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 22, 116, 118, 121,140 

Земельного кодексу України, Маловисківська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність таким громадянам для таких цілей:  

1.1. Короленку Михайлу Миколайовичу, який зареєстрований за адресою:                             

вул. Вишнева буд. 1 с. Миролюбівка Новоукраїнського району Кіровоградської області у 

власність земельну ділянку загальною площею 2,0 га, в тому числі: 2,0 га господарчий двір, 

для ведення особистого селянського господарства (згідно КВЦПЗ А.01.03) за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають в комунальній власності 

Маловисківської міської ради ; 

2. Зобов’язати вищевказаних землекористувачів: 

2.1. замовити в землевпорядній організації розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність та надати його на розгляд сесії міської ради; 

2.2. використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням; 

2.3. утримувати земельну ділянку в належному санітарному стані; 

2.4. своєчасно і в повному обсязі сплачувати плату за землю. 

 

 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 
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УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

МАЛОВИСКІВСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  лютого 2022 року                                                             №  

м. Мала Виска 

 

Про відмову в наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення  земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського 

господарства 

 

 Розглянувши заяви громадян з проханням надати дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства та додані до заяви графічні матеріали, відповідно до ст. ст. 12, 33, 

81, 116, 118, 121, 122, 125, 126 Земельного кодексу України, ст. ст. 19, 25, 50 Закону України 

«Про землеустрій», ст. 3, 4, 12, 36, 37 Закон України «Про охорону земель», враховуючи 

висновки постійної комісії Маловисківської міської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища та благоустрою, керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні Маловисківська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Відмовити Рутінській Любові Яківні, яка проживає за адресою: вул. Верхня, 1                       

с. Тарасівка Новоукраїнського району Кіровоградської області, в наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, орієнтовною 

площею 2,00 га, за межами населеного пункту з цільовим призначенням для ведення 

особистого селянського господарства, у зв’язку з тим що відсутні графічні матеріали з 

бажаним місцем розташування земельної ділянки що є порушенням порядку звернення та 

підставою для відмови в її наданні у зв’язку з фактичною відсутністю, тобто невизначеністю. 

 

 

 

Міський голова                                                                                                         Ю. ГУЛЬДАС 
 


