
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  вересня 2022 року                                                                     №  

м. Мала Виска 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду СФГ «Кудінов 

Сергій Миколайович» для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості за адресою: Кіровоградська область 

Новоукраїнський район, м. Мала Виска                             

вул. Промислова, 4-б 

  

 Розглянувши заяву голови селянського фермерського господарства «Кудінов С.М.», 

юридична адреса: вул. П. Сагайдачного, буд. 13 м. Мала Виска Новоукраїнського району 

Кіровоградської області з проханням затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду терміном на 15 років СФГ «Кудінов Сергій Миколайович» 

загальною площею 0,0967 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості (код КВЦПЗ-11.02.) за  адресою: Кіровоградська область Новоукраїнський 

район, м. Мала Виска вул. Промислова, 4-б та надати вищевказану земельну ділянку в 

оренду терміном на 15 років, проект землеустрою виготовлений приватним 

підприємством «Громадський земельний центр», юридична адреса: 25006                                  

м. Кропивницький вул. Арсенія Тарковського,55/77, кім.1-а та керуючись пунктом 34 

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 12, 93, 124 

Земельного кодексу України, Маловисківська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

терміном на 15 років СФГ «Кудінов Сергій Миколайович» загальною площею 0,0967 га 
для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (код КВЦПЗ-11.02.) за  

адресою: Кіровоградська область Новоукраїнський район, м. Мала Виска вул. Промислова,                 

4-б.  

2. Надати СФГ «Кудінов Сергій Миколайович» в користування на умовах оренди 

терміном на 15 років земельну ділянку загальною площею 0,0967 га, в тому числі по 

угіддях:  

0,0967 га землі під будівлями та спорудами промислових підприємств – для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (кадастровий номер 

3523110100:50:099:0028) за адресою: Кіровоградська область, Новоукраїнський район                

м. Мала Виска вул. Промислова, 4-б за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 

оборони та іншого призначення комунальної власності що перебувають в запасі 

Маловисківської міської ради .  

3. Встановити орендну плату в розмірі 3 % від нормативної грошової оцінки землі. 



4. Зобов’язати землекористувача: 

- укласти з Маловисківською міською радою договір оренди землі; 

- зареєструвати укладений договір оренди земельної ділянки у державному реєстрі 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.   

- 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 
  



УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від вересня 2022 року                                                                           №  

м. Мала Виска 

 

Про надання дозволу гр. Поліщук Євгенії Валеріївні 

на розроблення проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в користування на 

умовах особистого строкового сервітуту для 

розміщення тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності в  м. Мала Виска біля 

перехрестя вул. Центральна та вул. Європейська 

 

Розглянувши заяву гр. Поліщук Євгенії Валеріївни, яка зареєстрована за адресою:                  

вул. Гвардійців Широнінців, 73В,кв. 60 м. Харків з проханням надати дозвіл на 

розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користування на 

умовах особистого строкового сервітуту для розміщення тимчасової споруди для 

провадження підприємницької діяльності в м. Мала Виска біля перехрестя вул. 

Центральна та вул. Європейська, графічні матеріали прив’язки тимчасової споруди для 

провадження підприємницької діяльності за адресою:  м. Мала Виска біля перехрестя вул. 

Центральна та вул. Європейська, 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. Надати дозвіл гр. Поліщук Євгенії Валеріївни на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користування на умовах особистого 

строкового сервітуту для розміщення тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності строком на 10 років, загальною площею 0,0030 га, в тому 

числі: під торгівельним павільйоном 0,0030 га за адресою: м. Мала Виска біля перехрестя 

вул. Центральна та вул. Європейська, за рахунок земель житлової та громадської забудови 

Маловисківської міської ради, Кіровоградської області. 

2. Розроблений та погоджений проект землеустрою подати до міської ради для 

розгляду та затвердження в установленому порядку. 

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 
  



УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  вересень 2022 року                                                                       №  

м. Мала Виска 

 

Про надання  дозволу гр Недокусу Олегу 

Михайловичу на  розроблення  проекту землеустрою 

щодо відведення   земельної  ділянки в  оренду  в                

м. Мала Виска по вул. Європейська,85-з 

 

 Розглянувши заяву громадянина Недокуса Олега Михайловича, який 

зареєстрований за адресою: вул. Л. Панкова, буд. 10 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 в                   

м. Мала Виска по вул. Європейська,85-з, керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про 

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

Маловисківська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати дозвіл гр. Недокусу Олегу Михайловичу на  розроблення  проекту 

землеустрою щодо відведення  земельної ділянки в  оренду терміном на 25 років, загальною 

площею – 0,2123 га. для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (код 

КВЦПЗ-11.02.) за  адресою: Кіровоградська область Новоукраїнський район, м. Мала Виска 

вул. Європейська,85-з за рахунок  земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, 

оборони та іншого призначення що перебуває в запасі Маловисківської міської ради  

Кіровоградської області . 

2. Розроблений та погоджений проект землеустрою подати до міської ради для 

розгляду та затвердження в установленому порядку. 

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 
  



УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  вересня 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. Шевченка Бориса Петровича, який проживає за адресою: вул. П’ятихатки, 1а с. 

Паліївка Новоукраїнського району Кіровоградської області, земельну ділянку загальною 

площею 0,2000 га за адресою: вул. П’ятихатки, 36 с. Паліївка, Новоукраїнського району, 

Кіровоградської області, яка була надана йому в користування на умовах оренди для 

ведення городництва  в зв′язку з добровільною відмовою; 

1.2. Проценко Галини Миколаївни, яка проживає за адресою: вул. Центральна, 5 с. 

Заповідне Новоукраїнського району Кіровоградської області, земельну ділянку загальною 

площею 0,4000 га за адресою: господарчий двір с. Заповідне, Новоукраїнського району, 

Кіровоградської області, яка була 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 

 

  



УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  вересня  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. Мушкету Сергію Миколайовичу, який проживає за адресою: вул. Лесі 

Українки, буд. 90, с. Паліївка Новоукраїнського району Кіровоградської області, земельну 

ділянку загальною площею 0,2000 га (2000 кв.м.) рілля для ведення городництва терміном 

на 7 років, яка знаходиться за адресою: вул. Петрича,98 с. Паліївка на території 

Маловисківської міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області за 

рахунок земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, що 

перебувають у запасі Маловисківської міської ради; 

1.2. Мушкету Сергію Миколайовичу, який проживає за адресою: вул. Лесі 

Українки, буд. 90, с. Паліївка Новоукраїнського району Кіровоградської області, земельну 

ділянку загальною площею 0,2000 га (2000 кв.м.) рілля для ведення городництва терміном 

на 7 років, яка знаходиться за адресою: пров. Петрича, 13 с. Паліївка на території 

Маловисківської міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області за 

рахунок земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, що 

перебувають у запасі Маловисківської міської ради; 

1.3. Гуріну Олексію Вікторовичу, який проживає за адресою: вул. Миру, буд. 23, м. 

Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області, земельну ділянку 

загальною площею 0,0800 га (800 кв.м.) рілля для ведення городництва терміном на 7 

років, яка знаходиться біля міського кладовища на території Маловисківської міської ради 

Новоукраїнського району Кіровоградської області за рахунок земель комунальної 

власності сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі Маловисківської 

міської ради; 

1.4. Баженову Володимиру Миколайовичу, який проживає за адресою: вул. 

Транспортна, буд. 21, м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області, 

земельну ділянку загальною площею 0,0900 га (900 кв.м.) рілля для ведення городництва 

терміном на 7 років, яка знаходиться біля міського кладовища 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 
  



УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  вересня 2022 року                                                                     №  

м. Мала Виска 
 

Про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної  ділянки водного фонду 

для рибогосподарських потреб 

 

Розглянувши заяву гр. Немеренка Анатолія Івановича, який зареєстрований за 

адресою: вул. Шевченка, 7а, кв. 119 м. Мала Виска Новоукраїнського району 

Кіровоградської області з проханням надати дозвіл на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) земель водного фонду площею 1,9388 га для рибогосподарських потреб, яка 

розташована на території Маловисківської міської ради за межами населеного пункту                  

м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області для передачі в оренду 

терміном на 25 років за рахунок земель водного фонду що перебувають в комунальній 

власності Маловисківської міської ради,  відповідно до пункту 34 частини першої статті 

26   Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 83, 122, 124,                

134-139 Земельного кодексу України,  статей 51, 85 Водного кодексу України, Закону 

України «Про оренду землі», міська рада 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за рахунок 

земель водного фонду що перебувають в комунальній власності загальною площею          

1,9388 га з цільовим призначенням для рибогосподарських потреб (код КВЦПЗ-10.07), для 

передачі в оренду терміном на 25 років, яка розташована на території Маловисківської 

міської ради за межами населеного пункту м. Мала Виска Новоукраїнського району 

Кіровоградської області . 

2. Розроблену та погоджену технічну документацію  подати до міської ради для 

розгляду та затвердження в установленому порядку. 

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 

 

  



УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від вересня 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 

  



УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від вересня 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 

  



УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від вересня 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 

  



УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від вересня 2022 року                                                            №  

м. Мала Виска 

 
Про надання гр. Литвиненко Олені Олександрівні 

дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  в 

натурі (на місцевості) на земельну ділянку 

сільськогосподарського призначення на території 

Маловисківської міської ради  

 

 Розглянувши заяву гр. Литвиненко Олени Олександрівни, яка зареєстрована за 

адресою: вул. Українська, 83-Б, корп.7,кв.29 м. Ірпінь Київської області, на виконання  

рішення Маловисківського районного суду Кіровоградської області у справі №392/1470/20,  з 

проханням  надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

сільськогосподарського призначення на території Маловисківської міської ради для 

передачі у власність земельної ділянки загальною площею 5,52 га, а саме земельна ділянка 

№ 161 яка зазначена на Схемі поділу земель та організації території для державних актів 

на право приватної власності на землю по колишньому ВАТ Мала Вись» для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва ст. 12, 122 Земельного кодексу України, 
статей 2, 3, 5, 9 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 

ділянок власникам земельних часток (паїв)», враховуючи Закон України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, 

удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, 

запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», ст. 26, п. 34 Закону України 

«Про місцеве  самоврядування в Україні, Маловисківська міська рада 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Надати гр. Литвиненко Олені Олександрівні дозвіл на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) сільськогосподарського призначення на території Маловисківської 

міської ради для передачі у власність земельної ділянки орієнтовною площею 5,52 га, а 

саме земельна ділянка № 161 яка зазначена на Схемі поділу земель та організації території 

для державних актів на право приватної власності на землю по колишньому ВАТ «Мала 

Вись» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (КВЦПЗ А 01.01.) 

2. Зобов’язати гр. Литвиненко Олену Олександрівну замовити технічну 

документацію в землевпорядній організації та представити його на розгляд сесії 

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 
  



УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від вересня 2022 року                                                            №  

м. Мала Виска 

 
Про надання гр. Мошенській Лідії Миколаївні дозволу 

на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  в 

натурі (на місцевості) на земельну ділянку 

сільськогосподарського призначення на території 

Маловисківської міської ради  

 

 Розглянувши заяву гр. Мошенської Лідії Миколаївни, яка зареєстрована за 

адресою: вул. Водогінна, 15 м. Кропивницький Кіровоградської області, на виконання  

рішення Маловисківського районного суду Кіровоградської області у справі №392/1466/20,  з 

проханням  надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

сільськогосподарського призначення на території Маловисківської міської ради для 

передачі у власність земельної ділянки загальною площею 5,76 га, а саме земельна ділянка 

№ 162 яка зазначена на Схемі поділу земель та організації території для державних актів 

на право приватної власності на землю по колишньому ВАТ «Мала Вись» для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва ст. 12, 122 Земельного кодексу України, 
статей 2, 3, 5, 9 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 

ділянок власникам земельних часток (паїв)», враховуючи Закон України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, 

удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, 

запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», ст. 26, п. 34 Закону України 

«Про місцеве  самоврядування в Україні, Маловисківська міська рада 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Надати гр. Мошенській Лідії Миколаївні дозвіл на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) сільськогосподарського призначення на території Маловисківської 

міської ради для передачі у власність земельної ділянки орієнтовною площею 5,76 га, а 

саме земельна ділянка № 162 яка зазначена на Схемі поділу земель та організації території 

для державних актів на право приватної власності на землю по колишньому ВАТ «Мала 

Вись» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (КВЦПЗ А 01.01.) 

2. Зобов’язати гр. Мошенську Лідію Миколаївну замовити технічну документацію в 

землевпорядній організації та представити його на розгляд сесії 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                                                                                                     Ю.ГУЛЬДАС 



УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від вересня 2022 року                                                            №  

м. Мала Виска 

 

 

Про продовження терміну дії договору оренди 

земельної ділянки АТ «Укртелеком» вул. Центральна, 

55 в м. Мала Виска 

            Розглянувши клопотання старшого спеціаліста групи управління нерухомістю   

м. Кропивницький ВУН Дніпропетровської філії АТ «Укртелеком» І.В. Опалатенко з 

проханням продовжити термін дії договору оренди землі на 20 років на 63/100  частини 

земельної ділянки (кадастровий  номер 3523110100:50:053:0004), що становить 0,1679 га 

для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій (КВЦПЗ 13.01) за 

адресою вул. Центральна, 55 в м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської 

області, відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26,  статті 42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст.12, 124, 125 Земельного Кодексу 

України, Закону України «Про оренду землі»,  Податкового кодексу України, за 

погодженням постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища та благоустрою,  міська  рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

         1.Продовжити  АТ «Укртелеком» термін дії договору оренди земельної ділянки, який  

зареєстрований за №268 від 07.12.2007 року (кадастровий  номер 3523110100:50:053:0004) 

строком на 20 років на 63/100 частини земельної ділянки загальною площею 0,2666 га, що 

становить  0,1679 га, з цільовим призначенням земельної ділянки для розміщення та 

експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій (КВЦПЗ 13.01), що розташована  за 

адресою по вул. Центральна, 55 в м. Мала Виска Новоукраїнського району 

Кіровоградської області, що перебуває в комунальній власності Маловисківської міської 

ради. 

         2.Встановити орендну плату за  земельну ділянку   у розмірі 12%  нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки.       

        3.Зобовязати  АТ «Укртелеком» зареєструвати додаткову угоду  оренди земельної 

ділянки у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.   

        4.Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

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

 

 

Міський голова                                                                                                Юрій ГУЛЬДАС 
 

  



УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від вересня 2022 року                                                            №  

м. Мала Виска 

 

 

Про продовження терміну дії договору оренди 

земельної ділянки АТ «Укртелеком»                              

пров. Поштовий, 2а  м. Мала Виска 

            Розглянувши клопотання старшого спеціаліста групи управління нерухомістю м. 

Кропивницький ВУН Дніпропетровської філії АТ «Укртелеком» І.В. Опалатенко з 

проханням продовжити термін дії договору оренди землі на 20 років на 27/100  частини 

земельної ділянки (кадастровий  номер 3523110100:50:053:0005), що становить 0,1679 га 

для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій (КВЦПЗ 13.01) за 

адресою пров. Поштовий, 2а  м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської 

області, відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26,  статті 42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст.12, 124, 125 Земельного Кодексу 

України, Закону України «Про оренду землі»,  Податкового кодексу України, за 

погодженням постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища та благоустрою,  міська  рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

         1.Продовжити  АТ «Укртелеком» термін дії договору оренди земельної ділянки, який  

зареєстрований за №268 від 07.12.2007 року (кадастровий  номер 3523110100:50:053:0005) 

строком на 20 років на 27/100 частини земельної ділянки загальною площею 0,1149 га, що 

становить  0,0310 га, з цільовим призначенням земельної ділянки для розміщення та 

експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій (КВЦПЗ 13.01), що розташована  за 

адресою по пров. Поштовий, 2а   м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської 

області, що перебуває в комунальній власності Маловисківської міської ради. 

         2.Встановити орендну плату за  земельну ділянку   у розмірі 12%  нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки.       

        3.Зобовязати  АТ «Укртелеком» зареєструвати додаткову угоду  оренди земельної 

ділянки у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.   

        4.Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

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

 

 

Міський голова                                                                                                Юрій ГУЛЬДАС 
  



УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від вересня 2022 року                                                            №  

м. Мала Виска 

 

 

Про продовження терміну дії договору оренди 

земельної ділянки АТ «Укртелеком»                                

пров. Поштовий, 12 м. Мала Виска 

       Розглянувши клопотання старшого спеціаліста групи управління нерухомістю                  

м. Кропивницький ВУН Дніпропетровської філії АТ «Укртелеком» І.В. Опалатенко з 

проханням продовжити термін дії договору оренди землі на 20 років на земельну ділянку 

(кадастровий  номер 3523110100:50:053:0006) загальною площею 0,2464 га для 

розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій (КВЦПЗ 13.01) за адресою 

по пров. Поштовий, 12  м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області, 

відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26,  статті 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», керуючись ст.12, 124, 125 Земельного Кодексу України, 

Закону України «Про оренду землі»,  Податкового кодексу України, за погодженням 

постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного 

середовища та благоустрою,  міська  рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

         1.Продовжити  АТ «Укртелеком» термін дії договору оренди земельної ділянки, який  

зареєстрований за №269 від 07.12.2007 року (кадастровий  номер 3523110100:50:053:0006) 

строком на 20 років на земельну ділянку загальною площею 0,2464 га, з цільовим 

призначенням земельної ділянки для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд 

телекомунікацій (КВЦПЗ 13.01), що розташована  за адресою по пров. Поштовий, 12  в                

м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області, що перебуває в 

комунальній власності Маловисківської міської ради. 

         2.Встановити орендну плату за  земельну ділянку   у розмірі 12%  нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки.       

        3.Зобовязати  АТ «Укртелеком» зареєструвати додаткову угоду  оренди земельної 

ділянки у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.   

        4.Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

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

 

 

Міський голова                                                                                                Юрій ГУЛЬДАС 
  



УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від вересня 2022 року                                                            №  

м. Мала Виска 

 

 

Про відмову в продовженні терміну дії договору 

оренди земельної ділянки АТ «Укртелеком» по                       

вул. Лесі Українки, 8  в с. Паліївка  

             

          Розглянувши клопотання старшого спеціаліста групи управління нерухомістю                       

м. Кропивницький ВУН Дніпропетровської філії АТ «Укртелеком» І.В. Опалатенко з 

проханням продовжити термін дії договору оренди землі на 20 років на земельну ділянку 

загальною площею 0,0422 га за адресою вул. Лесі Українки, 8 в с. Паліївка 

Новоукраїнського району Кіровоградської області, відповідно до пункту 34 частини 1 

статті 26,  статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись 

ст.12, 124, 125 Земельного Кодексу України, Закону України «Про оренду землі»,  

Податкового кодексу України, за погодженням постійної комісії міської ради з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою,  міська  рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

         1. Відмовити в продовжені АТ «Укртелеком» терміну дії договору оренди земельної 

ділянки, який  зареєстрований за №3 від 07.12.2007 року строком на 20 років на земельну 

ділянку загальною площею 0,0422 га, що розташована  по вул. Лесі Українки, 8 в                      

с. Паліївка Новоукраїнського району Кіровоградської області, що перебуває в 

комунальній власності Маловисківської міської ради у зв'язку з відсутністю в договорі 

оренди землі істотних умов, передбачених статтею 15 Закону України «Про оренду 

землі». 

        2.Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

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

 

 

Міський голова                                                                                                Юрій ГУЛЬДАС 
  

https://ips.ligazakon.net/document/T980161?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12
https://ips.ligazakon.net/document/T980161?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12


УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від вересня 2022 року                                                            №  

м. Мала Виска 

 

 

Про відмову в продовженні терміну дії договору 

оренди земельної ділянки АТ «Укртелеком» по                 

вул. Першотравнева, 2а  с. Краснопілка  

             

          Розглянувши клопотання старшого спеціаліста групи управління нерухомістю                  

м. Кропивницький ВУН Дніпропетровської філії АТ «Укртелеком» І.В. Опалатенко з 

проханням продовжити термін дії договору оренди землі на 20 років на 6/100 частини 

земельної ділянки загальною площею 0,1123 га, що становить 0,0067га  за адресою вул. 

Пешотравнева, 2а с. Краснопілка Новоукраїнського району Кіровоградської області, 

відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26,  статті 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», керуючись ст.12, 124, 125 Земельного Кодексу України, 

Закону України «Про оренду землі»,  Податкового кодексу України, за погодженням 

постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного 

середовища та благоустрою,  міська  рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

         1. Відмовити в продовжені АТ «Укртелеком» терміну дії договору оренди земельної 

ділянки, який  зареєстрований за №261 від 07.12.2007 року строком на 20 років на 6/100 

частини земельної ділянки загальною площею 0,1123 га, що становить 0,0067га  за 

адресою вул. Пешотравнева, 2а с. Краснопілка Новоукраїнського району Кіровоградської 

області, що перебуває в комунальній власності Маловисківської міської ради у зв'язку з 

відсутністю в договорі оренди землі істотних умов, передбачених статтею 15 Закону 

України «Про оренду землі». 

        2.Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію 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 вересня 2022 року                                                            №  

м. Мала Виска 

 

 

Про відмову в продовженні терміну дії договору 

оренди земельної ділянки АТ «Укртелеком» по                  

вул. Кірова, 6а   с. Миролюбівка  

             

          Розглянувши клопотання старшого спеціаліста групи управління нерухомістю                   

м. Кропивницький ВУН Дніпропетровської філії АТ «Укртелеком» І.В. Опалатенко з 

проханням продовжити термін дії договору оренди землі на 20 років на земельну ділянку 

загальною площею 0,0901 га за адресою вул. Кірова, 6а  с. Миролюбівка 

Новоукраїнського району Кіровоградської області, відповідно до пункту 34 частини 1 

статті 26,  статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись 

ст.12, 124, 125 Земельного Кодексу України, Закону України «Про оренду землі»,  

Податкового кодексу України, за погодженням постійної комісії міської ради з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою,  міська  рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

         1. Відмовити в продовжені АТ «Укртелеком» терміну дії договору оренди земельної 

ділянки, який  зареєстрований за №45 від 07.12.2007 року, строком на 20 років на 

земельну ділянку загальною площею 0,0901 га, що розташована  по вул. Кірова, 6а                    

с. Миролюбівка Новоукраїнського району Кіровоградської області, що перебуває в 

комунальній власності Маловисківської міської ради у зв'язку з відсутністю в договорі 

оренди землі істотних умов, передбачених статтею 15 Закону України «Про оренду 

землі». 

        2.Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

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

 

 

Міський голова                                                                                                Юрій ГУЛЬДАС 
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