
 

 
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 10 лютого 2022 року                                                                     № 1210 

м. Мала Виска 

 

Про продовження договору оренди земельної ділянки 

 
Розглянувши заяву приватного підприємця Синельник Надії Леонідівни, яка проживає та 

зареєстрована за адресою: вул. Миру, буд. 13 с. Лозуватка Новоукраїнського району 

Кіровоградської області з проханням продовжити  термін дії договору оренди земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (кадастровий номер 

3523182800:51:000:0467), площею 0,0121 га терміном на 25 років, керуючись ст. 12, 122, 123, 124, 

134 Земельного кодексу України, п.34 ст.26, ст.33 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні Маловисківська міська рада 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Продовжити термін дії договору оренди земельної ділянки з цільовим призначенням 

(згідно КВЦПЗ 03.07) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі ( кадастровий номер 

3523182800:51:000:0467), площею 0,0121 га, за адресою: вул. Садова, 52а, с. Лозуватка, 

Новоукраїнського району Кіровоградської області укладеного з ПП Синельник Надії Леонідівни 

від 01.04.2011 року  

2. Міському голові укласти додаткову угоду  до договору оренди  від 01.04.2011 року, якою 

внести зміни до договору оренди землі, а саме: 

2.1. По тексту Договору замінити означення Орендодавця земельної ділянки з «Лозуватська 

сільська рада» на «Маловисківська міська рада», код 04055373; 

2.2. у п. 1 Договору вказати місце розташування земельної ділянки – територія 

Маловисківської міської ради Кіровоградської області; 

2.3. Продовжити термін дії договору оренди на 25 років. 

2.4. Встановити орендну плату в розмірі 12 (дванадцять) відсотків від нормативно-грошової 

оцінки земельної ділянки з розрахунку  на рік. 

2.5. Інші умови договору залишити без змін. 

3. Приватному підприємцю Синельник Надії Леонідівні в порядку, визначеному чинним 

законодавством, провести  державну реєстрацію додаткової угоди до договору оренди земельної 

ділянки  від 01.04.2011 року.  

 4. 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 

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 10 лютого 2022 року                                                                     № 1211 

м. Мала Виска 

 

Про поновлення договору оренди землі з фізичною 

особою-громадянином Лисенком Віталієм 

Миколайовичем за адресою: м Мала Виска,                      

вул. Містечкова, 68 

 

Розглянувши заяву фізичної особи-громадянина Лисенка Віталія Миколайовича від                    

05 січня 2022 року про поновлення договору № 12 оренди  землі від 20 лютого 2012 року, 

зареєстрованого у відділі Держкомзему у Маловисківському районі від 17 вересня 2012 року за                   

№ 352311014003095, керуючись частиною першою статті 124, статтею 125, статтею 126
1
 

Земельного кодексу України, статтею 33 Закону України «Про оренду землі», Законом України 

«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пунктом 34 частини 

першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Поновити договір № 12 оренди землі від 20 лютого 2012 року № 352311014003095 

(кадастровий номер 3523110100:50:032:0005) площею 0,2207 га для розміщення та обслуговування 

комплексу будівель (згідно КВЦПЗ J.11.01) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та іншого призначення, що перебувають в комунальній власності 

Маловисківської міської ради  за адресою: Кіровоградська область Новоукраїнського району                   

м. Мала Виска, вул. Містечкова, буд. 68, терміном на 10 років шляхом укладання додаткової угоди 

про поновлення договору оренди землі. 

2. Фізичній особі-громадянину Лисенку Віталію Миколайовичу: 

2.1. укласти з Маловисківською міською радою додаткову угоду про поновлення договору 

оренди землі до договору оренди землі від 20 лютого 2012 року № 352311014003095 (кадастровий 

номер 3523110100:50:032:0005) площею 0,2207 га для розміщення та обслуговування комплексу 

будівель (згідно КВЦПЗ J.11.01) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та іншого призначення, що перебувають в комунальній власності 

Маловисківської міської ради за адресою: Кіровоградська область Новоукраїнського району                     

м. Мала Виска, вул. Містечкова, буд. 68; 

2.2. виконувати обов'язки землекористувача згідно з вимогами Земельного кодексу України; 

2.3. зареєструвати договір оренди землі від 20 лютого 2012 року та додаткову угоду про 

поновлення договору оренди землі в Державному реєстрі речових прав; 

3. Орендна плата за земельну ділянку становить 3% від нормативної грошової оцінки земель 

в рік. 

4. 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 

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 10 лютого 2022 року                                                                     № 1212 

м. Мала Виска 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

організації і встановлення меж території природно-

заповідного фонду ландшафтного заказника місцевого 

значення «Краснопільська балка» 

 

Розглянувши проект землеустрою щодо організації і встановлення меж території природно-

заповідного фонду ландшафтного заказника місцевого значення «Краснопільська балка» 

загальною площею 34,5000 га за межами с. Краснопілка на території Маловисківської міської ради 

Новоукраїнського району Кіровоградської області проект землеустрою виготовлений 

Кропивницькою філією державного підприємства «Черкаський науково-дослідний та проектний 

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

керуючись ст.12,92,123,186-1 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 15,61 Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища», ст.52 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», Законом України 

«Про землеустрій», враховуючи рекомендації постійної комісію з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища та благоустрою, Маловисківська міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо організації і встановлення меж території природно-

заповідного фонду ландшафтного заказника місцевого значення «Краснопільська балка» 

загальною площею 34,5000 га за межами с. Краснопілка на території Маловисківської міської ради 

Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

2. Встановити межі території природно-заповідного фонду ландшафтного заказника 

місцевого значення «Краснопільська балка» загальною площею 34,5000 га за межами с. 

Краснопілка на території Маловисківської міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської 

області.. 

3. Відділу земельних відносин Маловисківської міської ради: 

3.1 подати клопотання на державну реєстрацію обмежень у використанні земель, 

зазначених в пункті 2 цього рішення 

3.2 забезпечити режим території природно-заповідного фонду ландшафтного заказника 

місцевого значення «Краснопільська балка», відповідно до вимог чинного законодавства. 

 

 

 

Міський голова                                                                                                             Юрій ГУЛЬДАС 

  



 

 
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 10 лютого 2022 року                                                                     № 1213 

м. Мала Виска 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

організації і встановлення меж території природно-

заповідного фонду комплексної пам’ятки природи 

місцевого значення «Бірзуловські горби» 

 

Розглянувши проект землеустрою щодо організації і встановлення меж території природно-

заповідного фонду комплексної пам’ятки природи місцевого значення «Бірзуловські горби» 

загальною площею 1,7000 га за межами селища Заповідне на території Маловисківської міської 

ради Новоукраїнського району Кіровоградської області проект землеустрою виготовлений 

Кропивницькою філією державного підприємства «Черкаський науково-дослідний та проектний 

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

керуючись ст.12,92,123,186-1 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 15,61 Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища», ст.52 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», Законом України 

«Про землеустрій», враховуючи рекомендації постійної комісію з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища та благоустрою, Маловисківська міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо організації і встановлення меж території природно-

заповідного фонду комплексної пам’ятки природи місцевого значення «Бірзуловські горби» 

загальною площею 1,7000 га за межами селища Заповідне на території Маловисківської міської 

ради Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

2. Встановити межі території природно-заповідного фонду комплексної пам’ятки природи 

місцевого значення «Бірзуловські горби» загальною площею 1,7000 га за межами селища 

Заповідне на території Маловисківської міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської 

області.. 

3. Відділу земельних відносин Маловисківської міської ради: 

3.1 подати клопотання на державну реєстрацію обмежень у використанні земель, 

зазначених в пункті 2 цього рішення 

3.2 забезпечити режим території природно-заповідного фонду комплексної пам’ятки 

природи місцевого значення «Бірзуловські горби», відповідно до вимог чинного законодавства. 

 

 

 

Міський голова                                                                                                             Юрій ГУЛЬДАС 

  



 

 
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 10 лютого 2022 року                                                                     № 1214 

м. Мала Виска 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

організації і встановлення меж території природно-

заповідного фонду орнітологічного заказника 

місцевого значення «Заплава Малої Висі» 

 

Розглянувши проект землеустрою щодо організації і встановлення меж території природно-

заповідного фонду орнітологічного заказника місцевого значення «Заплава Малої Висі» загальною 

площею 2,0000 га в межах с. Краснопілка на території Маловисківської міської ради 

Новоукраїнського району Кіровоградської області проект землеустрою виготовлений 

Кропивницькою філією державного підприємства «Черкаський науково-дослідний та проектний 

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

керуючись ст.12,92,123,186-1 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 15,61 Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища», ст.52 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», Законом України 

«Про землеустрій», враховуючи рекомендації постійної комісію з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища та благоустрою, Маловисківська міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо організації і встановлення меж території природно-

заповідного фонду орнітологічного заказника місцевого значення «Заплава Малої Висі» загальною 

площею 2,0000 га в межах с. Краснопілка на території Маловисківської міської ради 

Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

2. Встановити межі території природно-заповідного фонду орнітологічного заказника 

місцевого значення «Заплава Малої Висі» загальною площею 2,0000 га в межах с. Краснопілка на 

території Маловисківської міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області.. 

3. Відділу земельних відносин Маловисківської міської ради: 

3.1 подати клопотання на державну реєстрацію обмежень у використанні земель, 

зазначених в пункті 2 цього рішення 

3.2 забезпечити режим території природно-заповідного фонду орнітологічного заказника 

місцевого значення «Заплава Малої Висі», відповідно до вимог чинного законодавства. 

 

 

 

Міський голова                                                                                                            Юрій ГУЛЬДАС 

  



 

 
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 10 лютого 2022 року                                                                     № 1215 

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)  

 

 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. Дем’янчуку Валерію Йосиповичу, який зареєстрований за адресою: вул. Тобілевича, 

буд. 4-б, м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області, земельну ділянку 

розташовану за адресою: вул. Тобілевича, 4-б, м. Мала Виска Новоукраїнського району 

Кіровоградської області у власність загальною площею 0,1536 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; 0,0536 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. Шевченко Ірині Леонідівні, яка зареєстрована за адресою: вул. Матусівська, буд. 58             

м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області, земельну ділянку розташовану 

за адресою: вул. Матусівська, 58 м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області 

у власність загальною площею 0,3920 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; 0,2910 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. Лисенку Георгію Васильовичу, який зареєстрований за адресою:  вул. Матусівська,  

буд. 63, м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області, земельну ділянку 

розташовану за адресою: вул. Матусівська, 63, м. Мала Виска Новоукраїнського району 

Кіровоградської області у власність загальною площею 0,1395 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; 0,0395 га для ведення індивідуального садівництва                     

(згідно КВЦПЗ А.01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають 

в комунальній власності Маловисківської міської ради.  

1.4. Кудрі Людмилі Андріївні, яка зареєстрована за адресою:  вул. Л. Панкова, буд. 41,              

м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області, земельну ділянку розташовану 

за адресою: вул. Л. Панкова, буд. 41, м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської 

області у власність загальною площею 0,1283 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; 0,0283 га для ведення індивідуального садівництва (згідно КВЦПЗ А.01.05) за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення, що перебувають в комунальній власності 

Маловисківської міської ради.  

1.5. Суботі Валентині Григорівні, яка зареєстрована за адресою:  вул. І.Сухомлина, буд. 1, 

м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області, земельну ділянку розташовану 

за адресою: вул. І. Сухомлина, буд. 1, м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської 

області у власність загальною площею 0,1430 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; 0,0430 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. Діордієву Станіславу Яковичу, який зареєстрований за адресою:  вул. Велігіна, буд. 52, 

м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області, земельну ділянку розташовану 

за адресою: вул. Севастопольська, 47, м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської 

області у власність 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 за рахунок земель комунальної власності житлової та громадської 

забудови; 

1.7. Заворуєвій Оксані Петрівні, яка зареєстрована за адресою: вул. Л. Панкова, 63                        

м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області, земельну ділянку розташовану 

за адресою: вул. Л. Панкова, 63 м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області у 

власність загальною площею 0,1934 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; 0,0934 га для ведення індивідуального садівництва (згідно 

КВЦПЗ А. 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають в 

комунальній власності Маловисківської міської ради;  

1.7.1. пункт 1.1 рішення дванадцятої сесії восьмого скликання від 05 жовтня 2021 року                  

№ 949 вважати такими, що втратив чинність. 

1.8. Неклюдовій Олені Василівні, яка зареєстрована за адресою: вул. Ю. Олефіренка, 5/9                

м. Кропивницький Кіровоградської області, земельну ділянку розташовану за адресою:                         

вул. Челюскіна, 45 м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області у власність 

загальною площею 0,3900 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; 0,2900 га для ведення особистого селянського господарства (згідно КВЦПЗ 

А. 01.03) за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають в комунальній 

власності Маловисківської міської ради;  

1.9. Березнюк Олені Михайлівні, яка зареєстрована за адресою: вул. Шевченка, 3 кв.42                 

м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області, земельну ділянку розташовану 

за адресою: вул. Містечкова, 5 м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області у 

власність загальною площею 0,1800 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; 0,0800 га для ведення індивідуального садівництва (згідно 



 

КВЦПЗ А. 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають в 

комунальній власності Маловисківської міської ради;  

1.10. Матку Василю Миколайовичу, який зареєстрований за адресою: вул. І. Сухомлина, 67 

м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області, земельну ділянку розташовану 

за адресою: вул. Сухомлина, 67 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, що перебувають у запасі; 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;  

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 

  



 

 
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 10 лютого 2022 року                                                                     № 1216 

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. Патлачу Івану Олександровичу, який проживає за адресою: вул. Молодіжна, 12,                       

с. Лутківка Новоукраїнського району Кіровоградської області земельну ділянку розташовану за 

адресою: вул. Молодіжна, 23, с. Лутківка Новоукраїнського району Кіровоградської області у 

власність загальною площею 0,2400 га, в тому числі: 0,2400 га (2400,0 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. Сидорчук Ользі Іванівні, яка проживає за адресою: вул. Набережна, буд. 29                               

с. Мануйлівка Новоукраїнського району Кіровоградської області земельну ділянку розташовану за 

адресою: вул. Набережна, 29, с. Мануйлівка Новоукраїнського району Кіровоградської області у 

власність загальною площею 0,4000 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 за рахунок земель комунальної власності житлової та громадської 

забудови, що перебувають у запасі; 0,1500 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. Сидорчук Валентині Миколаївні, яка проживає за адресою: вул. Садова, буд. 94                       

с. Мануйлівка Новоукраїнського району Кіровоградської області земельну ділянку розташовану за 

адресою: вул. Садова, 94, с. Мануйлівка Новоукраїнського району Кіровоградської області у 

власність загальною площею 0,6000 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 за рахунок земель комунальної власності житлової та громадської 

забудови, що перебувають у запасі; 0,3500 га для ведення особистого селянського господарства 



 

(згідно КВЦПЗ А.01.03) за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають 

в комунальній власності Маловисківської міської ради.  

1.4. Шевченко Вірі Костянтинівні, яка проживає за адресою: вул. М. Проценка, буд. 10                       

м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області земельну ділянку розташовану 

за адресою: вул. Польова, 22, с. Мануйлівка Новоукраїнського району Кіровоградської області у 

власність загальною площею 0,4288 га, в тому числі: 0,4288 га (4288,0 кв.м.) 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 

  



 

 
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 10 лютого 2022 року                                                                     № 1217 

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. Корецькому Павлу Ігоревичу, який зареєстрований за адресою: вул. Миру, 27,                           

с. Лозуватка Новоукраїнського району Кіровоградської області земельну ділянку розташовану за 

адресою: пров. Перемоги, 12, с. Лозуватка Новоукраїнського району Кіровоградської області у 

власність загальною площею 0,2800 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; 0,0300 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. Редьці Івану Адамовичу, який зареєстрований за адресою: вул. Чайковського, буд. 8                 

с. Лозуватка Новоукраїнського району Кіровоградської області земельну ділянку розташовану за 

адресою: вул. Чайковського, 8, с. Лозуватка Новоукраїнського району Кіровоградської області у 

власність 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 за рахунок земель комунальної власності житлової та громадської 

забудови, що перебувають у запасі; 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 



 

 
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 10 лютого 2022 року                                                                     № 1218 

м. Мала Виска 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність громадянам міської ради (с. Паліївка) 

 

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. Зарудньому Василю Івановичу, який проживає за адресою: вул. О. Ковтуна, 15,                        

м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області земельну ділянку розташовану 

за адресою: вул. Петрича, 61, с. Паліївка Новоукраїнського району Кіровоградської області у 

власність загальною площею 0,3962 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; 0,1462 га для ведення особистого селянського господарства 

(згідно КВЦПЗ А.01.03) за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають 

в комунальній власності Маловисківської міської ради.  

1.1.1. пункт 1.3 рішення тринадцятої сесії восьмого скликання від 29 жовтня 2021 року                   

№ 1032 вважати такими, що втратив чинність. 

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 

  



 

 
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 10 лютого 2022 року                                                                     № 1219 

м. Мала Виска 

 

Про надання у власність земельної ділянки                        

гр. Сіренку Василю Володимировичу за адресою:         

вул. Кудрівська, буд. 28, м. Мала Виска 

Новоукраїнського району Кіровоградської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Сіренка Василя Володимировича, який проживає за адресою:                   

вул. Кудрівська, буд. 28, м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області, з 

проханням надати у власність земельну ділянку загальною площею 0,0650 га, в тому числі:                

0,0650 га (650 кв.м.) для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. Кудрівська, буд. 28, м. Мала Виска 

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

нерухоме майно згідно Свідоцтву про право на спадщину за законом від 09 грудня 2021 року, 

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

№ 45565293) 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. Сіренку Василю Володимировичу у власність земельну ділянку загальною 

площею 0,0650 га в тому числі: 0,0650 га (650,0 кв.м), (кадастровий номер 

3523110100:50:089:0010), для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Кудрівська, буд. 28, 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 

 

 

 

 

 

  



 

 
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 10 лютого 2022 року                                                                     № 1220 

м. Мала Виска 

 

Про надання у власність земельної ділянки                           

гр. Волинець Юлії Володимирівні за адресою:                    

вул. Лесі Українки, буд. 103, с. Паліївка 

Новоукраїнського району Кіровоградської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Волинець Юлії Володимирівни, яка проживає за адресою:                     

вул. Лесі Українки, буд. 103, с. Паліївка Новоукраїнського району Кіровоградської області, з 

проханням надати у власність земельну ділянку загальною площею 0,1133 га, в тому числі:                  

0,1133 га (1133 кв.м.) для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. Лесі Українки, буд. 103, с. Паліївка 

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

нерухоме майно згідно з Договором купівлі-продажу будинку від 26 листопада 2021 року, (Витяг з 

державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 45292202) 

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. Волинець Юлії Володимирівні у власність земельну ділянку загальною 

площею 0,1133 га в тому числі: 0,1133 га (1133,0 кв.м), (кадастровий номер 

3523184400:51:000:0295), для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Лесі Українки, буд. 103, с. Паліївка 

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 

  



 

 
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 10 лютого 2022 року                                                                     № 1221 

м. Мала Виска 

 

Про надання у спільну часткову власність земельної 

ділянки гр. Горвату Василю Золтановичу та Горват 

Олені Євгеніївні за адресою: вул. Сонячна, буд. 82,                  

м. Мала Виска Новоукраїнського району 

Кіровоградської області 

 

 Розглянувши заяви гр. Горват Василя Золтановича та Горват Олени Євгеніївни, які 

проживають за адресою: вул. Сонячна, буд. 82, м. Мала Виска Новоукраїнського району 

Кіровоградської області, з проханням надати у спільну часткову власність у рівних частинах 

земельну ділянку загальною площею 0,1000 га, в тому числі: 0,1000 га (1000 кв.м.) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка), за адресою: вул. Сонячна, буд. 82, м. Мала Виска Новоукраїнського району 

Кіровоградської області, в зв’язку з переходом права власності на нерухоме майно згідно 

Договору купівлі-продажу будинку від 04 вересня 2014 року, (Витяги з державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 6888279 та № 6888497) 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. Горвату Василю Золтановичу та Горват Олені Євгеніївні у спільну часткову 

власність в рівних частинах земельну ділянку загальною площею 0,1000 га в тому числі: 0,1000 га 

(1000,0 кв.м), (кадастровий номер 3523110100:50:152:0006), для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою:                       

вул. Сонячна, буд. 82, 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 

  



 

 
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 10 лютого 2022 року                                                                     № 1222 

м. Мала Виска 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості)                          

гр. Луньову Анатолію Григоровичу у власність за 

адресою: вул. Горіхова, 18 м. Мала Виска 

Новоукраїнського району Кіровоградської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Луньова Анатолія Григоровича, який зареєстрована за адресою:              

вул. Горіхова, 18 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. Луньову Анатолію Григоровичу (КВЦПЗ – В.02.01) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за адресою: вул. Горіхова, 18 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. Луньову Анатолію Григоровичу (КВЦПЗ – В.02.01) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за адресою: вул. Горіхова, 18 м. Мала Виска Новоукраїнського району 

Кіровоградської області. 

 2. Передати гр. Луньову Анатолію Григоровичу у власність земельну ділянку загальною 

площею 0,0925 га, в тому числі по угіддях:  

0,0925 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови для будівництва та 

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

(кадастровий номер 3523110100:50:083:0009) за адресою: вул. Горіхова, 18 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 



 

 
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 10 лютого 2022 року                                                                     № 1223 

м. Мала Виска 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості)                          

гр. Бузьку Володимиру Анатолійовичу у власність за 

адресою: вул. Івана Франка, 13 м. Мала Виска 

Новоукраїнського району Кіровоградської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Бузька Володимира Анатолійовича, який зареєстрований та 

проживає за адресою: вул. Івана Франка, 13 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. Бузьку Володимиру 

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

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Івана Франка, 13                         

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. Бузьку Володимиру Анатолійовичу (КВЦПЗ – 

В.02.01) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за адресою: вул. Івана Франка, 13 м. Мала Виска Новоукраїнського району 

Кіровоградської області. 

 2. Передати гр. Бузьку Володимиру Анатолійовичу у власність земельну ділянку загальною 

площею 0,0581 га, в тому числі по угіддях:  

0,0581 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови для будівництва та 

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

(кадастровий номер 3523110100:50:054:0030) за адресою: вул. Івана Франка, 13 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 



 

 
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 10 лютого 2022 року                                                                     № 1224 

м. Мала Виска 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості)                          

гр. Гречусі Аллі Юріївні у власність за адресою:                   

вул. Горіхова, 20 м. Мала Виска Новоукраїнського 

району Кіровоградської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Гречухи Алли Юріївни, яка зареєстрована та проживає за адресою: 

вул. Горіхова, 20 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. Гречусі Аллі Юріївні (КВЦПЗ – В.02.01) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) за адресою: вул. Горіхова, 20 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. Гречусі Аллі Юріївні (КВЦПЗ – В.02.01) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), за адресою: вул. Горіхова, 20 м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської 

області. 

 2. Передати гр. Гречусі Аллі Юріївні у власність земельну ділянку загальною площею 

0,0795 га, в тому числі по угіддях:  

0,0795 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови для будівництва та 

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

(кадастровий номер 3523110100:50:083:0010) за адресою: вул. Горіхова, 20 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 



 

 
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 10 лютого 2022 року                                                                     № 1225 

м. Мала Виска 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості)                          

гр. Гречусі Вячеславу Миколайовичу у власність за 

адресою: вул. Гагаріна, 30 м. Мала Виска 

Новоукраїнського району Кіровоградської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Гречухи Вячеслава Миколайовича, який зареєстрований та проживає 

за адресою: вул. Горіхова, 20 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. Гречусі Вячеславу Миколайовичу (КВЦПЗ – 

В.02.01) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за адресою: вул. Гагаріна, 30 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. Гречусі Вячеславу Миколайовичу (КВЦПЗ – 

В.02.01) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за адресою: вул. Гагаріна, 30 м. Мала Виска Новоукраїнського району 

Кіровоградської області. 

 2. Передати гр. Гречусі Вячеславу Миколайовичу у власність земельну ділянку загальною 

площею 0,0613 га, в тому числі по угіддях:  

0,0613 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови для будівництва та 

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

(кадастровий номер 3523110100:50:099:0026) за адресою: вул. Гагаріна, 30 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 



 

 
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 10 лютого 2022 року                                                                     № 1226 

м. Мала Виска 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості)                          

гр. Пойді Антоніні Семенівні у власність за адресою: 

вул. П. Сагайдачного, 54 м. Мала Виска 

Новоукраїнського району Кіровоградської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Пойди Антоніни Семенівни, яка зареєстрована та проживає за 

адресою: вул. П. Сагайдачного, 54 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. Пойді Антоніні Семенівні 

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

будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. П. Сагайдачного, 54 м. Мала Виска 

Новоукраїнського району Кіровоградської області, та надати вищевказану земельну ділянку у 

власність, технічну документацію виготовлену 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. Пойді Антоніні Семенівні (КВЦПЗ – В.02.01) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), за адресою: вул. П. Сагайдачного, 54 м. Мала Виска Новоукраїнського району 

Кіровоградської області. 

 2. Передати гр. Пойді Антоніні Семенівні у власність земельну ділянку загальною площею 

0,0509 га, в тому числі по угіддях:  

0,0509 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови для будівництва та 

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

(кадастровий номер 3523110100:50:081:0023) за адресою: вул. П. Сагайдачного, 54 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 



 

 
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 10 лютого 2022 року                                                                     № 1227 

м. Мала Виска 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості)                          

гр. Міненко Зої Олексіївні у власність за адресою:             

вул. Лесі Українки, 23 с. Паліївка Новоукраїнського 

району Кіровоградської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Міненко Зої Олексіївни, яка зареєстрована та проживає за адресою: 

пр. Університетський, 17/2, кв.115 м. Кропивницький Кіровоградської області, з проханням 

затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Міненко Зої Олексіївні (КВЦПЗ – В.02.01) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) за адресою: вул. Лесі Українки, 23 с. Паліївка Новоукраїнського району Кіровоградської 

області, та надати вищевказану земельну ділянку у власність, технічну документацію виготовлену 

товариством з обмеженою відповідальністю «Тектоареал», юридична адреса: 25006 

Кіровоградська область м. Кропивницький  вул. Арсенія Тарковського, 60, 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. Міненко Зої Олексіївні (КВЦПЗ – В.02.01) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), за адресою: вул. Лесі Українки, 23 с. Паліївка Новоукраїнського району Кіровоградської 

області. 

 2. Передати гр. Міненко Зої Олексіївні у власність земельну ділянку загальною площею 

0,1806 га, в тому числі по угіддях:  

0,1806 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови для будівництва та 

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

(кадастровий номер 3523184400:51:000:0301) за адресою: вул. Лесі Українки, 23 с. Паліївка 

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 



 

 
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 10 лютого 2022 року                                                                     № 1228 

м. Мала Виска 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність гр. Капінус 

Валентині Леонідівні за адресою: вул. Містечкова, 

171, м. Мала Виска Новоукраїнського району 

Кіровоградської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Капінус Валентини Леонідівни, яка зареєстрована за адресою:               

вул. Містечкова, 175 м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області з 

проханням затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність                     

гр. Капінус Валентині Леонідівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

вул. Містечкова, 171, 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. Капінус Валентині Леонідівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

вул. Містечкова, 171, м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

2. Передати гр. Капінус Валентині Леонідівні 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 3523110100:50:110:0015) за адресою: вул. Містечкова, 171,              

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 

  



 

 
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 10 лютого 2022 року                                                                     № 1229 

м. Мала Виска 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність гр. Драній 

Валентині Пантелеївні за адресою: вул. Професійна, 

53, м. Мала Виска Новоукраїнського району 

Кіровоградської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Драної Валентини Пентелеївни, яка зареєстрована за адресою:                 

вул. Професійна, 53 м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області з проханням 

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

Валентині Пантелеївні 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. Професійна, 53, 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. Драній Валентині Пантелеївні 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. Професійна, 53,                

м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

2. Передати гр. Драній Валентині Пантелеївні у власність земельні ділянки загальною 

площею 0,2546 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 3523110100:50:095:0013) за адресою: вул. Професійна, 53,    

м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

- 0,1546 га рілля – для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03) 

(кадастровий номер 3523110100:50:095:0012) за адресою: вул. Професійна, 53, 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 



 

 
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 10 лютого 2022 року                                                                     № 1230 

м. Мала Виска 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність                            

гр. Вербовській Софії Олександрівни за адресою:                  

вул. Степова, 29, с. Первомайське Новоукраїнського 

району Кіровоградської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Вербовської Софії Олександрівни, яка зареєстрована за адресою:                 

вул. Привокзальна, 81, м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області з 

проханням затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність                   

гр. Вербовській Софії Олександрівни 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. Степова, 29, 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. Вербовській Софії Олександрівни 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. Степова, 29,                               

с. Первомайське Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

2. Передати гр. Вербовській Софії Олександрівни у власність земельні ділянки загальною 

площею 1,1100 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 3523184800:02:000:0556) за адресою: вул. Степова, 29,                   

с. Первомайське Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

- 0,8600 га рілля – для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03) 

(кадастровий номер 3523184800:02:000:0555) за адресою: вул. Степова, 29, 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 



 

 
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 10 лютого 2022 року                                                                     № 1231 

м. Мала Виска 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність гр. Клименко 

Тетяні Вікторівні за адресою: вул. Водолазко, 98,             

с. Мануйлівка Новоукраїнського району 

Кіровоградської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Клименко Тетяни Вікторівни, яка зареєстрована за адресою:                     

вул. Польова, 62 с. Мануйлівка Новоукраїнського району Кіровоградської області з проханням 

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

Тетяні Вікторівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ В.02.01), за адресою: вул. Водолазко, 98, с. Мануйлівка 

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. Клименко Тетяні Вікторівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

вул. Водолазко, 98, с. Мануйлівка Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

2. Передати гр. Клименко Тетяні Вікторівні у власність земельну ділянку загальною 

площею 0,1362 га, в тому числі: 

- 0,1362 га (1362,0 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 3523183200:51:000:0380) за адресою: вул. Водолазко, 98,              

с. Мануйлівка 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 

  



 

 
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 10 лютого 2022 року                                                                     № 1232 

м. Мала Виска 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність                            

гр. Рештенко Ользі Володимирівні за адресою:                 

вул. Квіткова, 46 м. Мала Виска Новоукраїнського 

району Кіровоградської області  

 

 Розглянувши заяву гр. Рештенко Ольги Володимирівни, яка зареєстрована за адресою:                 

вул. Квіткова, 79 м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області з проханням 

затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Рештенко Ользі 

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. Квіткова, 46,                

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, кім.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. Рештенко Ользі 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. Квіткова, 46, м. Мала Виска Новоукраїнського 

району Кіровоградської області. 

2. Передати гр. Рештенко Ользі Володимирівні у власність земельні ділянки загальною 

площею 0,1205 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 3523110100:50:033:0013) за адресою: вул. Квіткова, 46,                

м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

- 0,0205 га багаторічні насадження – для індивідуального садівництва (КВЦПЗ А.01.05) 

(кадастровий номер 3523110100:50:033:0012) за адресою: вул. Квіткова, 46, 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                                                                                                            Ю. ГУЛЬДАС 



 

 
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 10 лютого 2022 року                                                                     № 1233 

м. Мала Виска 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність гр. Пойді 

Семену Карповичу за адресою: вул. Центральна, 49             

с. Краснопілка Новоукраїнського району 

Кіровоградської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Пойди Семена Карповича, який проживає за адресою:                              

вул. Центральна, 49 с. Краснопілка Новоукраїнського району Кіровоградської області з проханням 

затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Пойді Семену 

Карповичу 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, 49 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. Пойді Семену Карповичу 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, 49. 

2. Передати гр. Пойді Семену Карповичу у власність земельні ділянки загальною площею 

0,6284 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 3523110100:52:000:0124) за адресою: Кіровоградська 

область, Новоукраїнського району, с. Краснопілка вул. Центральна, 49. 

- 0,3784 га рілля – для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03) 

(кадастровий номер 3523110100:52:000:0123) за адресою: Кіровоградська область, 

Новоукраїнського району, с. Краснопілка вул. Центральна, 49. 

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 



 

 
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 10 лютого 2022 року                                                                     № 1234 

м. Мала Виска 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність                           

гр. Підгорному Олександру Юрійовичу за адресою: 

вул. Мирна, 55 м. Мала Виска Новоукраїнського 

району Кіровоградської області  

 

 Розглянувши заяву гр. Підгорного Олександра Юрійовича, який зареєстрований за 

адресою: вул. Мирна, 55 м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області з 

проханням затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність                    

гр. Підгорному Олександру Юрійовичу 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. Мирна, 55, 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. Підгорному Олександру Юрійовичу 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. Мирна, 55, м. Мала Виска Новоукраїнського 

району Кіровоградської області. 

2. Передати гр. Підгорному Олександру Юрійовичу у власність земельні ділянки загальною 

площею 0,2124 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 3523110100:50:054:0029) за адресою: вул. Мирна, 55,                   

м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

- 0,1124 га багаторічні насадження – для індивідуального садівництва (КВЦПЗ А.01.05) 

(кадастровий номер 3523110100:50:054:0028) за адресою: вул. Мирна, 55, 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                                                                                                            Ю. ГУЛЬДАС 



 

 
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 10 лютого 2022 року                                                                     № 1235 

м. Мала Виска 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність гр. Шемету 

Миколі Миколайовичу за адресою: вул. Українська, 61 

м. Мала Виска Новоукраїнського району 

Кіровоградської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Шемета Миколи Миколайовича, який проживає за адресою:                     

вул. Українська, 61 м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області з проханням 

затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Шемету 

Миколі 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, Новоукраїнського району, м. Мала Виска вул. Українська, 61 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. Шемету Миколі 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, 

Новоукраїнського району, м. Мала Виска вул. Українська, 61. 

2. Передати гр. Шемету Миколі Миколайовичу у власність земельні ділянки загальною 

площею 0,2982 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 3523110100:50:003:0014) за адресою: Кіровоградська 

область, Новоукраїнського району, м. Мала Виска вул. Українська, 61. 

- 0,1982 га рілля – для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03) 

(кадастровий номер 3523110100:50:003:0015) за адресою: Кіровоградська область, 

Новоукраїнського району, м. Мала Виска вул. Українська, 61. 

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 



 

 
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 10 лютого 2022 року                                                                     № 1236 

м. Мала Виска 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність гр. Ключко 

Марії Федорівні за адресою: вул. Центральна, 9-А                 

м. Мала Виска Новоукраїнського району 

Кіровоградської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Ключко Марії Федорівни, яка проживає за адресою:                             

вул. Центральна, 9-А м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області з 

проханням затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність                    

гр. Ключко Марії Федорівні 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. Центральна, 9-А 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. Ключко Марії Федорівні 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. Центральна, 9-А. 

2. Передати гр. Ключко Марії Федорівні у власність земельні ділянки 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 (присадибна ділянка) 

(КВЦПЗ В 02.01) (кадастровий номер 3523110100:50:011:0011) за адресою: Кіровоградська 

область, Новоукраїнського району, м. Мала Виска вул. Центральна, 9-А. 

- 0,0250 га рілля – для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03) 

(кадастровий номер 3523110100:50:011:0010) за адресою: Кіровоградська область, 

Новоукраїнського району, м. Мала Виска вул. Центральна, 9-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 



 

 
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 10 лютого 2022 року                                                                     № 1237 

м. Мала Виска 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність                       

гр. Компанійцю Миколі Миколайовичу за адресою: 

вул. Перемоги, 1 с. Олександрівка Новоукраїнського 

району Кіровоградської області  

 

Розглянувши заяву гр. Компанійця Миколи Миколайовичу, який проживає за адресою:                 

вул. Комунальна, 2, кв. 1 м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області з 

проханням затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність                    

гр. Компанійцю Миколі Миколайовичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

Маловисківської міської ради, за адресою: вул. Перемоги, 1, с. Олександрівка Новоукраїнського 

району Кіровоградської області на території Маловисківської міської ради 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. Компанійцю Миколі Миколайовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

вул. Перемоги, 1, с. Олександрівка Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

2. Передати гр. Компанійцю Миколі Миколайовичу у власність земельні ділянки загальною 

площею 0,2159 га, в тому числі: 

- 0,2159 га (2159,0 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 3523180600:51:000:0335) за адресою: вул. Перемоги, 1,                

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 



 

 
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 10 лютого 2022 року                                                                     № 1238 

м. Мала Виска 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність гр. Бахмачу 

Володимиру Петровичу за адресою: вул. Українська, 

138 м. Мала Виска Новоукраїнського району 

Кіровоградської області  

 

Розглянувши заяву гр. Бахмача Володимира Петровича, який проживає за адресою:                 

вул. П. Сагайдачного, 54 м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області з 

проханням затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність                

гр. Бахмачу Володимиру Петровичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

Маловисківської міської ради, за адресою: вул. Українська, 138 м. Мала Виска Новоукраїнського 

району Кіровоградської області 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. Бахмачу Володимиру Петровичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

вул. Українська, 138 м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

2. Передати гр. Бахмачу Володимиру Петровичу у власність земельні ділянки 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 3523110100:50:002:0032) за адресою: вул. Українська, 138  

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 



 

 
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 10 лютого 2022 року                                                                     № 1239 

м. Мала Виска 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність                            

гр. Веретеніній Ользі Михайлівні за адресою:                    

вул. Миру, 9 с. Червона Поляна Новоукраїнського 

району Кіровоградської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Веретеніної Ольги Михайлівни, яка проживає за адресою:                       

вул. Героїв України, 26, корп. 1, кв. 146 м. Кропивницький Кіровоградської області з проханням 

затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Веретеніній 

Ользі 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. Червона Поляна вул. Миру, 9 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. Веретеніній Ользі 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. Червона Поляна, вул. Миру, 9. 

2. Передати гр. Веретеніній Ользі Михайлівні у власність земельні ділянки загальною 

площею 0,8400 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 3523182000:52:000:0030) за адресою: Кіровоградська 

область, Новоукраїнського району, с. Червона Поляна вул. Миру, 9. 

- 0,5900 га рілля – для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03) 

(кадастровий номер 3523182000:52:000:0029) за адресою: Кіровоградська область, 

Новоукраїнського району, с. Червона Поляна вул. Миру, 9. 

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   



 

 
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 10 лютого 2022 року                                                                     № 1240 

м. Мала Виска 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність  гр. Костурі 

Олені Вікторівні за адресою: вул. Молодіжна, 12                         

с. Лутківка Новоукраїнського району Кіровоградської 

області 

 

 Розглянувши заяву гр. Костури Олени Вікторівни, яка проживає за адресою:                            

с. Лутківка Новоукраїнського району Кіровоградської області з проханням затвердити проект 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Костурі Олені Вікторівні 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. Лутківка вул. Молодіжна, 12 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 Олені Вікторівні 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. Лутківка, вул. Молодіжна, 12. 

2. Передати гр. Костурі Олені Вікторівні у власність земельні ділянки загальною площею 

0,6963 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 3523183200:52:000:0075) за адресою: Кіровоградська 

область, Новоукраїнського району, с. Лутківка вул. Молодіжна, 12. 

- 0,4463 га рілля – для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03) 

(кадастровий номер 3523183200:52:000:0076) за адресою: Кіровоградська область, 

Новоукраїнського району, с. Лутківка вул. Молодіжна, 12. 

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 



 

 
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 10 лютого 2022 року                                                                     № 1241 

м. Мала Виска 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність гр. Литвину 

Леоніду Васильовичу за адресою: вул. Кузнецова, 24    

с. Димине Новоукраїнського району Кіровоградської 

області 

 

 Розглянувши заяву гр. Литвина Леоніда Васильовича, який проживає за адресою:                      

вул. Чайковського, 28 с. Лозуватка  Новоукраїнського району Кіровоградської області з проханням 

затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Литвину 

Леоніду Васильовичу 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, 24 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. Литвину Леоніду Васильовичу 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, 24. 

2. Передати гр. Литвину Леоніду Васильовичу у власність земельні ділянки загальною 

площею 1,2732 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, 24. 

- 1,0232 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, 24. 

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 



 

 
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 10 лютого 2022 року                                                                     № 1242 

м. Мала Виска 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність гр. Булці 

Аліні Миколаївні за адресою: пров. Шкільний, 14                

с. Первомайське Новоукраїнського району 

Кіровоградської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Булки Аліни Миколаївни, яка проживає за адресою: пров. Шкільний, 

14 с. Первомайське Новоукраїнського району Кіровоградської області з проханням затвердити 

проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Булці Аліні Миколаївні  

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. Первомайське пров. Шкільний, 14 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. Булці Аліні Миколаївні 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. Первомайське пров. Шкільний, 14. 

2. Передати гр. Булці Аліні Миколаївні у власність земельні ділянки загальною площею 

0,7616 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 3523184800:51:000:0213) за адресою: Кіровоградська 

область, Новоукраїнського район, с. Первомайське пров. Шкільний, 14. 

- 0,5116 га рілля – для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03) 

(кадастровий номер 3523184800:51:000:0219) за адресою: Кіровоградська область, 

Новоукраїнський район, с. Первомайське пров. Шкільний, 14. 

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 



 

 
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 10 лютого 2022 року                                                                     № 1243 

м. Мала Виска 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність гр. Костурі 

Андрію Ігоровичу за адресою: вул. Горького                          

с. Лутківка Новоукраїнського району Кіровоградської 

області 

 

 Розглянувши заяву гр. Костури Андрія Ігоровича, який проживає за адресою:                           

вул. Молодіжна, 12 с. Лутківка Новоукраїнського району Кіровоградської області з проханням 

затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Костурі 

Андрію Ігоровичу 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. Лутківка вул. Горького 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 Андрію Ігоровичу 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. Лутківка вул. Горького. 

2. Передати гр. Костурі Андрію Ігоровичу у власність земельні ділянки загальною площею 

0,9000 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 3523183200:52:000:0077) за адресою: Кіровоградська 

область, Новоукраїнського району, с. Лутківка вул. Горького. 

- 0,6500 га рілля – для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03) 

(кадастровий номер 3523183200:52:000:0078) за адресою: Кіровоградська область, 

Новоукраїнського району, с. Лутківка вул. Горького. 

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 



 

 
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 10 лютого 2022 року                                                                     № 1244 

м. Мала Виска 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність                            

гр. Матвієнко Дарині Сергіївні за адресою:                       

вул. Степова, 28-а с. Олександрівка Новоукраїнського 

району Кіровоградської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Матвієнко Дарини Сергіївни, яка проживає за адресою: вул. Садова, 

2 с. Олександрівка Новоукраїнського району Кіровоградської області з проханням затвердити 

проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Матвієнко Дарині 

Сергіївні 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. Олександрівка вул. Степова, 28-а 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. Матвієнко Дарині Сергіївні 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. Олександрівка вул. Степова, 28-а. 

2. Передати гр. Матвієнко Дарині Сергіївні у власність земельні ділянки загальною площею 

1,5182 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 3523180600:51:000:0296) за адресою: Кіровоградська 

область, Новоукраїнського район, с. Олександрівка вул. Степова, 28-а. 

- 1,2682 га рілля – для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03) 

(кадастровий номер 3523180600:51:000:0294) за адресою: Кіровоградська область, 

Новоукраїнський район, с. Олександрівка вул. Степова, 28-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 



 

 
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 10 лютого 2022 року                                                                     № 1245 

м. Мала Виска 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність                        

гр. Гордієнку Михайлу Петровичу за адресою:             

вул. Миру, 80 с. Лозуватка Новоукраїнського району 

Кіровоградської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Гордієнка Михайла Петровича, який проживає за адресою:                   

вул. Миру, 80 с. Лозуватка Новоукраїнського району Кіровоградської області з проханням 

затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Гордієнку 

Михайлу 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, с. Лозуватка вул. Миру, 80 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. Гордієнку Михайлу 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, с. Лозуватка вул. Миру, 80. 

2. Передати гр. Гордієнку Михайлу Петровичу у власність земельні ділянки загальною 

площею 0,5575 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 3523182800:51:000:0475) за адресою: Кіровоградська 

область, Новоукраїнського району, с. Лозуватка вул. Миру, 80. 

- 0,3075 га рілля – для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03) 

(кадастровий номер 3523182800:51:000:0469) за адресою: Кіровоградська область, 

Новоукраїнського району, с. Лозуватка вул. Миру, 80. 

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 



 

 
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 10 лютого 2022 року                                                                     № 1246 

м. Мала Виска 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність                          

гр. Коваленко Лідії Леонідівні за адресою: вул. 

Польова, 4 с. Димине Новоукраїнського району 

Кіровоградської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Коваленко Лідії Леонідівни, яка проживає за адресою: с. Лозуватка 

Новоукраїнського району Кіровоградської області з проханням затвердити проект землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Коваленко Лідії Леонідівні 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. Димине вул. Польовій, 4 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. Коваленко Лідії Леонідівні 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. Димине вул. Польовій, 4. 

2. Передати гр. Коваленко Лідії Леонідівні у власність земельні ділянки загальною площею 

1,4202 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 3523182800:52:000:0071) за адресою: Кіровоградська 

область, Новоукраїнського району, с. Димине вул. Польовій, 4. 

- 1,1702 га рілля – для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03) 

(кадастровий номер 3523182800:52:000:0072) за адресою: Кіровоградська область, 

Новоукраїнського району, с. Димине вул. Польовій, 4. 

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 



 

 
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 10 лютого 2022 року                                                                     № 1247 

м. Мала Виска 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність                            

гр. Кирилову Олександру Олександровичу за адресою: 

вул. Шкільна, 35-А, с. Паліївка Новоукраїнського 

району Кіровоградської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Кирилова Олександра Олександровича, який проживає за адресою:                 

вул. Шкільна, 35-А, с. Паліївка Новоукраїнського району Кіровоградської області з проханням 

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

Олександру Олександровичу 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. Шкільна, 35-А, с. Паліївка 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. Кирилову Олександру Олександровичу 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. Шкільна, 35-А, с. Паліївка Новоукраїнського 

району Кіровоградської області. 

2. Передати гр. Кирилову Олександру Олександровичу 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 3523184400:51:000:0300) за адресою: вул. Шкільна, 35-А,                 

с. Паліївка Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

- 0,1200 га багаторічні насадження – для індивідуального садівництва (КВЦПЗ А.01.05) 

(кадастровий номер 3523184400:51:000:0302) за адресою: вул. Шкільна, 35-А, 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 



 

 
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 10 лютого 2022 року                                                                     № 1248 

м. Мала Виска 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність гр. Власовій 

Інні Василівні за адресою: вул. Водолазко, 129                       

с. Мануйлівка Новоукраїнського району 

Кіровоградської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Власової Інни Василівни, яка проживає за адресою:                          

вул. Водолазко,133 с. Мануйлівка Новоукраїнського району Кіровоградської області з проханням 

затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Власовій Інні 

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. Мануйлівка вул. Водолазко, 129 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. Власовій Інні 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. Мануйлівка вул. Водолазко, 129. 

2. Передати гр. Власовій Інні Василівні у власність земельні ділянки загальною площею 

0,5000 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 3523183200:51:000:0376) за адресою: Кіровоградська 

область, Новоукраїнського району, с. Мануйлівка вул. Водолазко, 129. 

- 0,2500 га рілля – для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03) 

(кадастровий номер 3523183200:51:000:0370) за адресою: Кіровоградська область, 

Новоукраїнського району, с. Мануйлівка вул. Водолазко, 129. 

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  



 

 
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 10 лютого 2022 року                                                                     № 1249 

м. Мала Виска 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність гр. Чернезі 

Віолетті Олегівні для ведення індивідуального 

садівництва на території Маловисківської міської ради 

за адресою: Кіровоградська область Новоукраїнський 

район с. Олександрівка вул. П. Кізіма, 4-а 

 

 Розглянувши заяву гр. Чернеги Віолетти Олегівни, яка проживає за адресою: бульвар 

Незалежності, буд.14/1 кв. 11 м. Бровари Київської області з проханням затвердити проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Чернезі Віолетті Олегівні для 

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

міської ради, за адресою: Кіровоградська область, Новоукраїнський район с. Олександрівка                 

вул. П. Кізіма, 4-а та надати вищевказану земельну ділянку 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 земельної ділянки у власність                      

гр. Чернезі Віолетті Олегівні загальною площею 0,1200 га для ведення індивідуального 

садівництва (КВЦПЗ А.01.05) на території Маловисківської міської ради за адресою: 

Кіровоградська область Новоукраїнський район с. Олександрівка вул. П. Кізіма, 4-а. 

2. Передати гр. Чернезі Віолетті Олегівні у власність земельну ділянку загальною площею 

0,1200 га, в тому числі: 

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

(кадастровий номер 3523180600:51:000:0336) на території Маловисківської міської ради за 

адресою: Кіровоградська область Новоукраїнський район с. Олександрівка вул. П. Кізіма, 4-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 

 
  



 

 
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 10 лютого 2022 року                                                                     № 1250 

м. Мала Виска 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність гр. Малому 

Павлу Івановичу для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Кіровоградська область 

Новоукраїнського району на території 

Маловисківської міської ради 

 

 Розглянувши заяву гр. Малого Павла Івановича, який проживає за адресою:                               

вул. Набережна, 63 с. Мануйлівка Новокраїнського району Кіровоградської області з проханням 

затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Малому Павлу 

Івановичу для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03), що перебувають у 

запасі на території Маловисківської міської ради, за адресою: Кіровоградська область, 

Новоукраїнський район 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. Малому Павлу Івановичу для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03), 

за адресою: Кіровоградська область, Новоукраїнський район на території Маловисківської міської 

ради. 

2. Передати гр. Малому Павлу Івановичу у власність земельну ділянку загальною площею 

0,2000 га, в тому числі: 

- 0,2000 га – рілля, для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03), 

(кадастровий номер 3523183200:51:000:0377) за адресою: Кіровоградська область, 

Новоукраїнський район, 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 

  



 

 
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 10 лютого 2022 року                                                                     № 1251 

м. Мала Виска 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність гр. Лункан 

Світлані Вікторівні для ведення особистого 

селянського господарства на території 

Маловисківської міської ради Новоукраїнського 

району Кіровоградської області  

 

 Розглянувши заяву гр. Лункан Світлани Вікторівни, яка зареєстрований за адресою:                        

вул. І. Мазепи, 5а м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області з проханням 

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

Світлані Вікторівні для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03), що 

перебуває у запасі Маловисківської міської ради, на території Маловисківської міської ради 

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. Лункан Світлані Вікторівні загальною площею 0,7562 га для ведення особистого селянського 

господарства (КВЦПЗ А.01.03) на території Маловисківської міської ради Новоукраїнського 

району Кіровоградської області. 

2. Передати гр. Лункан Світлані Вікторівні у власність земельну ділянку загальною площею 

0,7562 га, в тому числі: 

- 0,7562 га – землі під сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і 

дворами,  для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03), (кадастровий номер 

3523110100:50:009:0036) на території Маловисківської міської ради 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 
  



 

 
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 10 лютого 2022 року                                                                     № 1252 

м. Мала Виска 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність                            

гр. Баранік Ірині Михайлівні для ведення особистого 

селянського господарства на території 

Маловисківської міської ради за адресою: 

Кіровоградська область Новоукраїнського району  

 

 Розглянувши заяву гр. Баранік Ірини Михайлівни, яка проживає за адресою: вул. Садова, 

88, с. Мануйлівка Новоукраїнського району Кіровоградської області з проханням затвердити 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Баранік Ірині Михайлівні 

для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03), що перебуває у запасі 

Маловисківської міської ради, за адресою: Кіровоградська область, Новоукраїнського району на 

території Маловисківської міської ради та надати вищевказану земельну ділянку у власність, 

проект землеустрою виготовлений фізичною особою-підприємцем «Гомола Леся Павлівна» 

юридична адреса: 20100, вул. Райдужна, 52, смт. Маньківка Маньківського району Черкаської 

області 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. Баранік Ірині Михайлівні загальною площею 0,6000 га для ведення особистого селянського 

господарства (КВЦПЗ А.01.03) за адресою: Кіровоградська область, Новоукраїнського району на 

території Маловисківської міської ради. 

2. Передати гр. Баранік Ірині Михайлівні у власність земельну ділянку загальною площею 

0,6000 га, в тому числі: 

- 0,6000 га – рілля, для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03), 

(кадастровий номер 3523183200:02:001:0019) за адресою: Кіровоградська область, 

Новоукраїнського району 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 

  



 

 
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 10 лютого 2022 року                                                                     № 1253 

м. Мала Виска 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність гр. Овдієнку 

Дмитру Станіславовичу для ведення особистого 

селянського господарства за адресою: Кіровоградська 

область Новоукраїнського району на території 

Маловисківської міської ради 

 

 Розглянувши заяву гр. Овдієнка Дмитра Станіславовича, який проживає за адресою:                

пров. Парижської Комуни, 4 м. Кропивницький Кіровоградської області з проханням затвердити 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Овдієнку Дмитру 

Станіславовичу для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ А.01.03), що 

перебувають у запасі на території Маловисківської міської ради, за адресою: Кіровоградська 

область, Новоукраїнський район, 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. Овдієнку Дмитру Станіславовичу для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ 

А.01.03), за адресою: Кіровоградська область, Новоукраїнський району на території 

Маловисківської міської ради. 

2. Передати гр. Овдієнку Дмитру Станіславовичу 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 3523110100:02:002:0370) за адресою: Кіровоградська область, 

Новоукраїнський район 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 
  



 

 
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 10 лютого 2022 року                                                                     № 1254 

м. Мала Виска 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду гр. Бараніку 

Денису Михайловичу для ведення городництва на 

території Маловисківської міської ради за адресою: 

Кіровоградська область Новоукраїнський район (за 

межами населеного пункту) 

  

 Розглянувши заяву гр. Бараніка Дениса Михайловича, який проживає за адресою:                      

вул. Набережна, 45 с. Мануйлівка Новоукраїнського району Кіровоградської області, з проханням 

затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду Бараніку Денису 

Михайловичу загальною площею 0,3000 га для ведення городництва (КВЦПЗ – А.01.07) за 

адресою: Кіровоградська область Новоукраїнський район на території Маловисківської міської 

ради (за межами населеного пункту) та надати вищевказану земельну ділянку в оренду терміном 

на 7 років, 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, 36, 123,124 Земельного кодексу України, Маловисківська міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду гр. Бараніку 

Денису Михайловичу загальною площею 0,3000 га (КВЦПЗ – А.01.07) для ведення городництва за 

адресою: Кіровоградська область Новоукраїнський район на території Маловисківської міської 

рада (за межами населеного пункту).  

2. Передати гр. Бараніку Денису Михайловичу в користування на умовах оренди терміном 

на 7 років земельну ділянку загальною площею 0,3000 га, в тому числі по угіддях:  

0,3000 га рілля – для ведення городництва (кадастровий номер 3523183200:02:000:0747) на 

території Маловисківської міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області (за 

межами населеного пункту). 

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 

 

 

  



 

 
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 10 лютого 2022 року                                                                     № 1255 

м. Мала Виска 

 

Про відмову гр. Деренюку Олегу Петровичу в 

наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського 

господарства у власність  

  

На виконання рішення Кіровоградського окружного адміністративного суду у справі                  

№ 340/4464/21 від 30 листопада 2021 року повторно розглянувши заяву Деренюка Олега 

Петровича, що зареєстрований за адресою: вул. Українська, буд. 61 м. Мала Виска 

Новоукраїнського району Кіровоградської області, з проханням надати дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність загальною площею 2,0000 га, 

в тому числі: 2,0000 га пасовище для ведення особистого селянського господарства за рахунок 

земельної ділянки з кадастровим номером 3523110100:02:002:0339 за рахунок земель комунальної 

власності сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі Маловисківської міської 

ради, керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 12, 22, 

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

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу громадянину Деренюку Олегу Петровичу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність загальною площею 2,0000 га, 

в тому числі: 2,0000 га пасовище для ведення особистого селянського господарства за рахунок 

частини земельної ділянки з кадастровим номером 3523110100:02:002:0339, в зв’язку з тим, що 

дана земельна ділянка розташована на схилі, місце розташування земельної ділянки не відповідає 

вимогам статті 47 Закону України «Про охорону земель», якою забороняється розорювання схилів 

крутизною понад 7 градусів (крім ділянок для залуження, залісення та здійснення ґрунтозахисних 

заходів). На схилах крутизною від 3 до 7 градусів обмежується розміщення просапних культур, 

чорного пару тощо. Рішенням від 25 листопада 2021 року № 1098 «Про створення громадського 

пасовища» Маловисківською міською радою на колективне звернення громадян с. Краснопілка  

надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з 

кадастровим номером 3523110100:02:002:0339 загальною площею 3,9398 га. під громадське 

пасовище (землі загального користування). Таким чином, враховуючи потреби громади                             

с. Краснопілка в наявності громадського пасовища та наявної заборони до розорювання, 

вищевказана земельна ділянка не придатна для ведення особистого селянського господарства. 

 

 

 

Міський голова                                                                                                              Юрій ГУЛЬДАС 

 

 

 



 

 
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 10 лютого 2022 року                                                                     № 1256 

м. Мала Виска 

 

Про відмову гр. Деренюк Наталії Григорівні в 

наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського 

господарства у власність  

  

На виконання рішення Кіровоградського окружного адміністративного суду у справі                  

№ 340/4465/21 від 30 листопада 2021 року повторно розглянувши заяву Деренюк Наталії 

Григорівни, що зареєстрована за адресою: вул. Українська, буд. 61 м. Мала Виска 

Новоукраїнського району Кіровоградської області, з проханням надати дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність загальною площею 2,0000 га, 

в тому числі: 2,0000 га пасовище для ведення особистого селянського господарства за рахунок 

земельної ділянки з кадастровим номером 3523110100:02:002:0339 за рахунок земель комунальної 

власності сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі Маловисківської міської 

ради, керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 12, 22, 

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

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу громадянці Деренюк Наталії Григорівні на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність загальною площею 2,0000 га, 

в тому числі: 2,0000 га пасовище для ведення особистого селянського господарства за рахунок 

частини земельної ділянки з кадастровим номером 3523110100:02:002:0339, в зв’язку з тим, що 

дана земельна ділянка розташована на схилі, місце розташування земельної ділянки не відповідає 

вимогам статті 47 Закону України «Про охорону земель», якою забороняється розорювання схилів 

крутизною понад 7 градусів (крім ділянок для залуження, залісення та здійснення ґрунтозахисних 

заходів). На схилах крутизною від 3 до 7 градусів обмежується розміщення просапних культур, 

чорного пару, тощо. Рішенням від 25 листопада 2021 року № 1098 «Про створення громадського 

пасовища» Маловисківською міською радою на колективне звернення громадян с. Краснопілка  

надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з 

кадастровим номером 3523110100:02:002:0339 загальною площею 3,9398 га. під громадське 

пасовище (землі загального користування). Таким чином враховуючи потреби громади                             

с. Краснопілка в наявності громадського пасовища та наявної заборони до розорювання, 

вищевказана земельна ділянка не придатна для ведення особистого селянського господарства. 

 

 

 

Міський голова                                                                                                              Юрій ГУЛЬДАС 


