
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Проект рішення 

 

                     2022 року                   м. Мала Виска                        № 

 
Про затвердження технічної документації  

з нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки з кадастровим номером 

3523183200:02:000:7514 

 

 Розглянувши клопотання директора СТОВ «Славутич» Ніколенка Василя 

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

Кіровоградської області, 26207, з проханням затвердити технічну документацію з 

нормативно грошової оцінки земельної ділянки, загальною площею 4,1778 га кадастровий 

номер 3523183200:02:000:7514, що знаходиться в оренді СТОВ «Славутич» 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 4,1778 га кадастровий номер 3523183200:02:000:7514, що 

знаходиться в оренді СТОВ «Славутич» 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 87419,0 грн (вісімдесят сім тисяч чотириста дев’ятнадцять гривень 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 



МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Проект рішення 

 

                     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. Віговського Анатолія Івановича, земельну ділянку загальною площею 0,0024 га 

за адресою: м. Мала Виска вул. Шевченка, прибудинкова територія багатоквартирного 

житлового будинку №7а, яка були надана йому в користування на умовах оренди для 

будівництва та обслуговування індивідуального гаража,  в зв′язку з його добровільною 

відмовою від права користування земельною ділянкою ; 

1.2. Волинець Наталії Миколаївни, яка проживає за адресою: вул. Лесі Українки, 

105 с. Паліївка Новоукраїнського району Кіровоградської області, земельну ділянку 

загальною площею 0,2000 га за адресою: пров. Петрича, 13 с. Паліївка, Новоукраїнського 

району, Кіровоградської області, яка були надана їй в користування на умовах оренди для 

ведення городництва  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 

 

  



МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Проект рішення 

 

                     2022 року                   м. Мала Виска                        № 
 

Про надання дозволу гр. Кудої Варварі 

Олександрівні 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 № 7а 

 

Розглянувши заяву гр. Кудої Варвари Олександрівни, яка проживає за адресою: 

вул. Спортивна,  буд. 1, с. Паліївка, Новоукраїнського району 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 № 7а, 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. Кудої Варварі Олександрівні на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду, загальною площею 0,0024 га, 

терміном на 25 років, для розміщення гаража для легкового автомобіля за адресою:                      

вул. Шевченка,  прибудинкова територія багатоквартирного житлового будинку № 7а, 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 

  



МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Проект рішення 

 

                     2022 року                   м. Мала Виска                        № 
 

Про надання дозволу гр. Косенко Тетяні 

Леонідівні на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду для будівництва та 

розміщення гаража для легкового автомобіля 

в м. Мала Виска по вул. Центральна,  

прибудинкова територія будинку № 66 

 

Розглянувши заяву гр. Косенко Тетяни Леонідівни, яка проживає за адресою: вул. 

Центральна,  буд. 64а, кв.14 м. Мала Виска, Новоукраїнського району 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. Центральна, прибудинкова територія 

будинку № 66, 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. Косенко Тетяні Леонідівні 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 будинку № 66, 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 

  



МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Проект рішення 

 

                     2022 року                   м. Мала Виска                        № 
 

Про надання дозволу гр. Бойко Валентині 

Павлівні на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду для будівництва та 

розміщення гаража для легкового автомобіля 

в м. Мала Виска по вул. Центральна,  

прибудинкова територія будинку № 66 

 

Розглянувши заяву гр. Бойко Валентині Павлівні, яка проживає за адресою: вул. 

Центральна,  буд. 64а, кв.26 м. Мала Виска, Новоукраїнського району 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. Центральна, прибудинкова територія 

будинку № 66, 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. Бойко Валентині Павлівні на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду, загальною площею 0,0024 га, 

терміном на 25 років, для розміщення гаража для легкового автомобіля за адресою:                      

вул. Шевченка,  прибудинкова територія будинку № 66, 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 

  



МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Проект рішення 

 

                     2022 року                   м. Мала Виска                        № 
 

Про надання дозволу гр. Тимошенко Анні 

Олександрівні на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду для будівництва та 

розміщення гаража для легкового автомобіля 

в м. Мала Виска по вул. Центральна,  

прибудинкова територія будинку № 66 

 

Розглянувши заяву гр. Тимошенко Анни Олександрівни, яка проживає за адресою: 

вул. Центральна,  буд. 64а, кв.6 м. Мала Виска, Новоукраїнського району 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. Центральна, прибудинкова територія 

будинку № 66, 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. Тимошенко Анні Олександрівні 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 будинку № 66, 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 



МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Проект рішення 

 

                     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. Бурлаченко Миколі Олексійовичу, який проживає за адресою: вул. В. 

Винниченка, буд. 68, 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 
 

 


