НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від

2018 року

№ ПРОЕКТ
смт Новоархангельськ

Про звільнення від оплати дітей за
відвідування дошкільного
навчального закладу № 1
Розглянувши клопотання
завідуючої дошкільним
навчальним
закладом № 1 Тельної І.О., про звільнення від оплати за відвідування дітей,
відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 р.
№ 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернат них
навчальних закладів», та згідно ст. 34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
селищна рада
ВИРІШИЛА :
1. Звільнити з 1 серпня 2018 року на 50 % від оплати за відвідування
дошкільного навчального закладу № 1 «Ромашка» дитину, матір якої має
статус матері – одиначки:
- Коновалова Артема Сергійовича;
2. Звільнити з 1 серпня 2018 року на 50 % від оплати за відвідування
дошкільного навчального закладу № 1 «Ромашка» дитину, так, як сім’я
дитини є багатодітною:
- Бур’ян Софію Олегівну;
3. Рішення діє до кінця поточного року (до 31.12.2018 року).
4. Дане рішення направити завідуючій дошкільним навчальним закладом
№ 1 «Ромашка» Тельній І.О., для відому.
Селищний голова

Шамановський Ю.П.

проект
УКРАЇНА
НОВОАРХАНГЕСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Новоархангельського району

Кіровоградської області

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ
РІШЕННЯ
від

2018 року

№ ___

Про затвердження Порядку встановлення
режиму роботи закладів торгівлі, ресторанного
господарства, сфери послуг та розваг на території
Новоархангельської селищної ради
Відповідно ст. 10 Закону України «Про благоустрій населених
пунктів», ст. 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та
епідеміологічного благополуччя населення», п. 13 Постанови Кабінету
Міністрів України від 15.06.2006 р. № 833 «Про затвердження Порядку
провадження
торговельної
діяльності
та
правил
торговельного
обслуговування населення», керуючись ст. 25 та ч.1 ст.59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» з метою усунення порушень
громадського порядку у нічний час доби, Новоархангельська селищна рада:
ВИРІШИЛА:
1. Встановити режим роботи закладів торгівлі, ресторанного
господарства, сфери послуг та розваг незалежно від форм власності та виду
об’єкта, розташованих в житлових будинках на території Новоархангельської
селищної ради, в межах часу з 07-00 до 23-00 години (за погодженням із
власником).
2. Цілодобовий режим роботи може бути встановлено для всіх інших,
ніж визначені п.1 даного Рішення об’єктів торгівлі, ресторанного
господарства, сфери послуг та розваг розташованих на території
Новоархангельської селищної ради в т. ч. автозаправних станцій, на території
об’єктів з цілодобовим режимом роботи (готелі,), аптек, аптечних кіосків та
пунктів, розважальних закладів (нічні клуби, дискотеки, які розташовані в
нежитлових будинках та в прибудованих до житлових будинків об’єктах) за
умови відсутності скарг від населення.

3. Затвердити «Порядок встановлення режиму роботи закладів
торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг та розваг» згідно з
додатком.
4. Суб’єктам підприємницької діяльності всіх форм власності, що
визначені в п.1 даного Рішення, у встановленому порядку привести режим
роботи закладів у відповідність до цього Рішення.
5. Встановити, що суб’єктам підприємницької діяльності всіх форм
власності , що визначені в п.1 даного Рішення, здійснювати таку діяльність
виключно після встановлення режиму роботи та погодження його з
органом місцевого самоврядування.
6. У випадку відсутності згоди суб’єкта підприємницької діяльності,
що визначені в п.1 даного Рішення, на встановлення режиму роботи, питання
вирішується в судовому порядку.
7. Керівникам закладів торгівлі, ресторанного господарства, сфери
послуг та розваг забезпечити на об’єктах встановлення камер
відеоспостереження та «тривожної кнопки».
8. У разі надходжень неодноразових звернень громадян та
матеріалів відповідних контролюючих органів щодо порушень тиші та
громадського порядку, пов’язаних із роботою підприємств торгівлі,
ресторанного господарства, сфери послуг та розваг, виконавчому комітету
селищної ради готувати матеріали на розгляд виконавчого комітету
Новоархангельської селищної ради, з метою підготовки пропозицій для
прийняття відповідного рішення виконавчим комітетом селищної ради щодо
зміни режиму роботи об’єкту.
9. Виконавчому комітету селищної ради дане рішення довести до
відома усіх підприємств торгівлі, ресторанного господарства,сфери послуг та
розваг, розташованих на території Новоархангельської селищної ради.
10. Виконавчому комітету селищної ради оприлюднити дане рішення в
засобах масової інформації.
12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову
адміністративної комісії заступника селищного голови Бурдигу М.Д.
Селищний голова

Шамановський Ю.П.

Додаток
до рішення селищної ради
від ______2018 № ______

ПОРЯДОК
встановлення режиму роботи закладів торгівлі,
ресторанного господарства, сфери послуг, та розваг
1.
Суб’єкти
господарювання,
які
здійснюють
господарську
діяльність на території Новоархангельської селищної ради у сфері торгівлі,
ресторанного господарства, надання побутових послуг населенню та розваг
до початку розміщення та роботи на будь-якому об’єкті благоустрою
відповідного закладу або об’єкту торгівлі, ресторанного господарства,
побутових послуг і розваг зобов’язані погодити режим роботи закладу із
уповноваженим органом згідно із цим Порядком.
2. Суб’єкт господарювання, який працює як торгівельний чи
торгівельно-розважальний центр (ТЦ, ТРЦ), погоджує режим роботи всього
комплексу (об’єкту). Погодження режиму роботи закладу торгівлі,
ресторанного господарства, сфери послуг та розваг від орендаря
(суборендаря) ТЦ (ТРЦ) не вимагається.
3. Суб’єкт господарювання, який має намір погодити встановлений
режим роботи закладу торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг та
розваг, подає заяву виконавчому комітету селищної ради за формою згідно
додатку 1 із зазначенням пропонованого режиму роботи об’єкту.
До заяви додаються копії документів:
- про наявність відповідних нежитлових приміщень: свідоцтва про
право власності на приміщення або акту про готовність об’єкту до
експлуатації, договору оренди або суборенди за згодою власника, паспорту
прив’язки тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності
тощо;
- асортименту товару, що реалізовуватиметься (для суб'єктів
господарювання, що здійснюють торгівлю продуктами харчування та
напоями) погодженого з державною санітарно-епідеміологічною службою;
- ліцензій на здійснення певних видів діяльності (щодо видів діяльності,
які підлягають ліцензуванню);
- угоди із спеціалізованим підприємством на вивезення побутового
сміття та відходів;
- гарантійний лист про утримання прилеглої території відповідно до
вимог санітарних правил та Правил благоустрою
Якщо заява подається уповноваженим представником заявника, до неї
долучається копія документа, який підтверджує його повноваження.

Особа, яка подала заяву, несе повну відповідальність за повноту та
достовірність інформації, що в ній зазначена.
4.
Заява
розглядається
робочих днів.

уповноваженим

органом

протягом

30

У випадку необхідності під час розгляду звернення уповноважений
орган має право звернутись до відповідного державного органу,
підприємства, установи чи організації з метою отримання інформації щодо
достовірності даних, зазначених у заяві, в порядку та терміни визначені
статтею 9 Закону України «Про адміністративні послуги». У такому разі
рішення про Погодження або відмову у його видачі та оформлення і видача
відповідного документу здійснюється уповноваженим органом у
встановленому порядку не пізніше ніж на 3 день з дня прийняття рішення
виконкомом селищної ради.
5. За результатами розгляду уповноваженим органом може бути
прийнято рішення про встановлення режиму роботи закладу чи об’єкту або
його відмови.
6. У встановленні режиму роботи закладу може бути відмовлено з
наступних підстав:
- подання встановленого переліку документів не в повному обсязі або
не зазначення у заяві інформації, яка має бути зазначена;
- встановлення фактів у поданих документах, що не відповідають
дійсності, або містять недостовірну інформацію;
- у суб’єкта господарювання відсутні документи на право здійснення
певних видів господарської діяльності (ліцензії) або термін дії таких
документів закінчився;
- визначення цільового призначення земельної ділянки у зазначеному в
заяві правовстановлюючого документу не відповідає її фактичному
використанню;
- суб’єктом господарювання запропонований цілодобовий режим
роботи закладу розташованого в житловому будинку;
- в разі надходжень неодноразових звернень громадян міста та
матеріалів відповідних контролюючих органів щодо порушень тиші та
громадського
порядку,
пов’язаних
із
роботою
закладу.
Відмова уповноваженого органу у встановленні режиму роботи може
бути оскаржена у встановленому діючим законодавством порядку.
7.
Рішення
про
встановлення
режиму
роботи
надається
уповноваженим органом безоплатно.
8. За результатами розгляду звернення суб’єкта господарювання
заявнику видається рішення уповноваженого органу за примірною формою
згідно додатку 2 або письмове повідомлення про відмову у видачі рішення

про встановлення режиму роботи закладу за примірною формою згідно
додатку 3.
9. Рішення є чинним за умови його оформлення відповідно до вимог
цього Порядку, при наявності підпису та печатки керівника (заступика)
уповноваженого органу.
10. Рішення уповноваженого органу втрачає чинність у випадку зміни
цільового призначення закладу та не може передаватись іншому суб’єкту
господарювання
.
11. Внесення змін до рішення про зміну режиму роботи закладу
здійснюється за заявою суб’єкта господарювання протягом 30 робочих
днів з моменту реєстрації такого звернення.
12. Уповноважений орган має право скасувати рішення про
встановлення режиму роботи закладу у випадку виявлення порушень вимог
даного Порядку з боку суб’єкта господарювання.
Скасування рішення про встановлення режиму роботи оформлюється
відповідним рішенням виконавчого комітету про зміну встановленого
режиму роботи закладу._
________________________________________________________________

Додаток № 1 до Порядку
__________________________________________________
(повне найменування ЮО, ПІБ ФОП, їх місце реєстрації)
_____________________________________________________
(ПІБ уповноваженої особи: керівник, представник)
______________________________________________________
(ідентифікаційний код/ЄДРПОУ)
______________________________________________________
(контактні телефони)
______________________________________________________
(електронна пошта)

ЗАЯВА
про встановлення режиму роботи закладу торгівлі,
ресторанного господарства, сфери послуг та розваг
Прошу
встановити
режим
роботи
____________
закладу
______________________________________________________________________________
(найменування об'єкту, його назва)

за адресою_________________________________________________________________ з
метою
здійснення
____________________________________________________________________________
(адреса розташування об'єкту) (вид діяльності згідно КВЕД)
Торгівельна
площа
закладу/площа
обслуговування
_____________
м2,
Кількість посадочних місць (для закладів ресторанного господарства) _____________
Кількість працюючих _________. Новостворений об’єкт Так Ні (відмітити)
Об’єкт/заклад відповідає вимогам діючого законодавства:
висновок
ДСЕС
про
відповідність
об’єкта
вимогам
ДСНіП
_______________________________________________________________________________
(дата, номер, ким виданий)
- дозвіл органу Держпожежнагляду на початок роботи/декларація відповідності об’єкта
вимогам пожежної безпеки
______________________________________________________________________________
(вид документа, дата, номер, ким виданий дозвіл, або дата і номер реєстрації декларації)

Інформація про нежитлове приміщення:
_______________________________________________________________________________
(вид права власності /державна, комунальна, приватна/,

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________
реквізити документа - свідоцтво про право власності, договір оренди/суборенди, якщо
користування приміщенням здійснюється на підставі договору оренди/суборенди, зазначити
також реквізити правовстановлюючого документу на приміщення власника/договору
оренди із власником, термін їх дії, паспорт прив’язки ТС)
Інформація про земельну ділянку
______________________________________________________________________________
(вид права власності /державна, комунальна, приватна/, кадастровий номер, цільове призначення,

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

реквізити документа - свідоцтво про право власності/держакт, договір оренди/земельного
сервітуту, якщо користування земельною ділянкою здійснюється на підставі договору
земельного сервітуту, зазначаються реквізити рішення про передачу земельної ділянки у
сервітутне
користування,
термін
дії
оренди/сервітуту)
Інформація
про
забезпечення
безпеки
та
громадського
порядку:
наявність
засобів
відеоспостереження
___________________
(так/ні)
- наявність тривожної сигналізації
_______________________________________________________________________________
(так/ні, якщо так, зазначити реквізити та з ким укладено договір)

Документи що додаються до заяви (наявне відмітити):
Копія документу про наявність відповідних нежилих приміщень на ____ арк..
Асортимент товару (для суб’єктів господарювання, що здійснюють торгівлю продуктами
харчування та напоями) на ____ арк.
Копія ліцензій на здійснення певних видів діяльності (для видів діяльності, які
підлягають ліцензуванню) на ___ арк..;
Копія угоди із спеціалізованим підприємством на вивезення побутового сміття та
відходів
на
___
арк..
Гарантійний лист про утримання прилеглої території відповідно до вимог санітарних
правил та Правил благоустрою в Новоархангельської селищної ради на ___ арк..;
Копія документа, що підтверджує повноваження представника на ___ арк.
Повноту та достовірність вищезазначеної інформації та відповідність копій доданих
документів оригіналам підтверджую
________________
(підпис)

Заявник

_____________________

________________

р.

(підпис) (дата)

Заповнюється
секретарем
_____________________________
реєстраційний

селищної
ради:
номер
__________________

(дата надходження)

_____________________________

________________________

(підпис) (ініціали та прізвище )

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про інформацію», ст. 7 Закону України «Про доступ
до публічної інформації» забороняю без моєї згоди передачу інформації відносно мене
та/або підприємства третім особам.
Підпис ________
Відповідно до ст. 11 Закону «Про захист персональних даних» надаю згоду на обробку та
використання моїх персональних даних для здійснення повноважень, пов’язаних із розглядом
даного запиту.
Підпис ___________

Додаток 2 до Порядку

БЛАНК УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ
РІШЕННЯ
від ___________ № _________

смт. Новоархангельськ

Про встановлення режиму роботи
закладу торгівлі, ресторанного господарства,
сфери послуг та розваг
Відповідно підпункту 4 пункту «б» статті 30 Закону України «Про
місцеве самоврядування», Порядку встановлення режиму роботи закладів
торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг і розваг, затвердженого
рішення
Новоархангельської
селищної
ради
від
________
№.
1.На
підставі
заяви______________________________________________________________________
(повна назва підприємства, установи, організації)

___________________________________________________________________________
прізвище ім'я, по батькові фізичної особи – підприємця,)

встановити
режим
роботи
з
____
год.
до
_____
год.
закладу
___________________________________________________________________________
(вид та назва закладу або об’єкту торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг та розваг)

за
адресою______________________________________________________________________
2. Дане рішення є дійсним за умови дотримання правил торговельного
обслуговування (надання послуг) населення, санітарних та протипожежних
вимог, встановленого режиму роботи та відсутності скарг.
3. Дане рішення є недійсним за умови зміни цільового
закладу та не може передаватись іншому суб’єкту господарювання .
Селищний
М.П.

голова

____________

призначення

___________________
(підпис) (прізвище, ініціали)

Додаток № 3 до Порядку
БЛАНК УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ
РІШЕННЯ
від ___________ № _________ смт. Новоархангельськ
Про відмову у встановленого режиму роботи
закладу торгівлі, ресторанного господарства
сфери послуг та розваг
Відповідно підпункту 4 пункту «б» статті 30 Закону України «Про
місцеве самоврядування», Порядку встановлення режиму роботи закладів
торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг і розваг, затвердженого
рішенням Новоархангельської селищної ради від ________ №____________,
Відмовити__________________________________________________________________
(повна назва підприємства, установи, організації,

_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
прізвище ім'я, по батькові фізичної особи – підприємця,)

у
встановленні
режиму
роботи
з
_____
до
_____год.
закладу
___________________________________________________________________________
(вид та назва закладу або об’єкту торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг та розваг)

за адресою ______________________________________________, у зв'язку
__________________________________________________________________________

із

(підстава для відмови згідно відповідного пункту Порядку)

Селищний

голова

__________
(підпис) (прізвище, ініціали)

М.П.

_____________

Новоархангельська селищна рада
Новоархангельського району Кіровоградської області
Двадцять третя сесія
Сьомого скликання
проект Рішення
Від

2018 року

№ проект

смт Новоархангельськ
Про затвердження земельної ділянки,
яка пропонується для продажу права оренди на
земельних торгах та надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
оренду за адресою смт.Новоархангельськ,
вул.Центральна, 28-ж

Відповідно до пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статей 134-139 Земельного кодексу України, Податкового
кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень», наказу Державного комітету України із земельних ресурсів від
23.07.2010 року № 548 «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення
земель», статті 50 Закону України «Про землеустрій» селищна рада
ВИРІШИЛА:
1.
Затвердити земельну ділянку, запропоновану для продажу права оренди на
земельних торгах терміном на 10 років, згідно з додатком.
2.
Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду строком на 10 років по вул. Центральна, 28-ж,
смт.Новоархангельськ, Новоархангельського району Кіровоградської області загальною
площею 0,0160 га (в тому числі по угіддях: 0,0160 га земель, що використовуються в
комерційних цілях) для будівництва і обслуговування об’єкту торгівлі ( згідно КВЦПЗ
В.03.07) за рахунок земель житлової та громадської забудови, що перебувають у
комунальній власності Новоархангельської селищної ради.
3.
Надати дозвіл на виготовлення технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки для продажу права оренди на земельних торгах.
4.
Землевпоряднику Новоархангельської селищної ради вжити заходів по
виготовленню проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та технічної
документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки щляхом замовлення їх у
суб’єктів господарської діяльності, які мають право на виконання цих робіт.
5.
Апарату селищної ради здійснити оприлюднення даного рішення.
6.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань
будівництва та житлово-комунального господарства селищної ради.
Селищний голова

Ю.П.Шамановський

Додаток
затверджений рішенням
Новоархангельської селищної ради
«____» _____________2018 року №

Земельна ділянка, запропонована для продажу права оренди на неї на земельних
торгах для будівництва і обслуговування будівлі торгівлі
Адреса земельної
ділянки комунальної
власності,
розташованої у межах
населеного пункту
вул. Центральна,28 ж,
смт.Новоархангельськ
Кіовоградської
області

Орієнтовна
площа
земельної
ділянки,га
0,0160

Цільове
призначення
земельної
ділянки згідно
КВЦПЗ
Для будівництва
та
обслуговування
будівель торгівлі
(згідно КВЦПЗ
В.03.07)

Категорія
земель згідно
ст. 19 ЗКУ

Умови продажу
(власність/оренда)

Землі житлової
та громадської
забудови

Продаж права
оренди терміном
на 10 років

Новоархангельська селищна рада
Новоархангельського району Кіровоградської області
Двадцять третя сесія
Сьомого скликання
проект Рішення
Від

2018 року

№ проект

смт Новоархангельськ
Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо інвентаризації земель
комунальної власності за межами
населених пунктів на території
Новоархангельської селищної ради
З метою забезпечення конституційних прав громади сіл та селищ на землю,
розвитку матеріально-фінансової бази місцевого самоврядування, керуючись статтями
12, 78, 80, 83 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст.-ст. 22, 25, 35, 57 Закону України «Про землеустрій»,
селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації
земель комунальної власності за межами населених пунктів
Новоархангельської
селищної
ради
Новоархангельського
району
Кіровоградської області та зареєструвати право власності громади
Новоархангельської селищної ради на земельні ділянки комунальної
власності за межами населених пунктів Новоархангельської селищної ради
загальною площею 1806,5592 га.
2.
Використовувати земельні ділянки передані у власність громади
Новоархангельської селищної ради за призначенням.
3.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань
будівництва та житлово-комунального господарства селищної ради.

Селищний голова

Ю.П.Шамановський

Новоархангельська селищна рада
Новоархангельського району
Кіровоградської області
Двадцять третя сесія
7 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
Від

2018 року

№
СМТ

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК

Про надання дозволу на розроблення
проекту із землеустрою
гр. Синиці Т.В.
Розглянувши заяву гр. Синиці Т.В., про надання дозволу на розроблення
проекту із землеустрою, щодо відведення земельних ділянок у власність, відповідно до
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 32, 40, 120,121, та
п. 12 Перехідних Положень Земельного Кодексу України,
селищна рада
ВИРІШИЛА:

1. Дати дозвіл на розроблення проекту із землеустрою, щодо відведення земельних
ділянок у власність громадянці Синиці Тамілі Василівні загальною площею
0,2500 га, в тому числі по угіддях:
0,1500 га земель малоповерхової забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель
житлової та громадської забудови та 0,1000 га ріллі – для ведення особистого
селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського
призначення в смт. Новоархангельськ по вул. В.Т. Жебровського, 59
Новоархангельського р-ну.
Кіровоградської обл.
2. Уточнену площу земельних ділянок визначити при проведенні геодезичної
зйомки та розробленні проекту.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань
будівництва та житлово-комунального господарства селищної ради.
Селищний голова

Ю.Шамановський.

Новоархангельська селищна рада
Новоархангельського району
Кіровоградської області
Двадцять третя сесія
7 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
Від

2018 року

№
СМТ

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК

Про надання дозволу на розроблення
проекту із землеустрою
гр. Слокві В.А.
Розглянувши заяву гр. Слокви В.А., про надання дозволу на розроблення
проекту із землеустрою, щодо відведення земельних ділянок у власність, відповідно до
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 32, 40, 120,121, та
п. 12 Перехідних Положень Земельного Кодексу України,
селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Дати дозвіл на розроблення проекту із землеустрою, щодо відведення земельних
ділянок у власність громадянину Слокві Василю Афанасійовичу загальною
площею 0,2500 га, в тому числі по угіддях:
0,1500 га
земель - малоповерхової забудови для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок
земель житлової та громадської забудови та 0,1000 га садів – для ведення
індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського
призначення в смт. Новоархангельськ
по
вул. К.Байраченко, 49 Новоархангельського р-ну.
Кіровоградської
обл.
2. Уточнену площу земельних ділянок визначити при проведенні геодезичної
зйомки та розробленні проекту.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань
будівництва та житлово-комунального господарства селищної ради.
Селищний голова

Ю.Шамановський.

Новоархангельська селищна рада
Новоархангельського району
Кіровоградської області
Двадцять третя сесія
7 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
Від

2018 року

№
СМТ

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК

Про надання дозволу на розроблення
проекту із землеустрою
гр. Степанову Ю.В.
Розглянувши заяву гр. Степанова Ю.В., про надання дозволу на розроблення
проекту із землеустрою, щодо відведення земельних ділянок у власність, відповідно до
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 32, 40, 120,121, та
п. 12 Перехідних Положень Земельного Кодексу України,
селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Дати дозвіл на розроблення проекту із землеустрою, щодо відведення земельних
ділянок у власність громадянину Степанову Юрію Васильовичу загальною
площею 0,2115 га, в тому числі по угіддях:
0,1500 га
земель - малоповерхової забудови для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок
земель житлової та громадської забудови та 0,0615 га садів – для ведення
індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського
призначення в смт. Новоархангельськ
по
вул. С.Сурженка, 57 Новоархангельського р-ну.
Кіровоградської
обл.
2. Уточнену площу земельних ділянок визначити при проведенні геодезичної
зйомки та розробленні проекту.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань
будівництва та житлово-комунального господарства селищної ради.
Селищний голова

Ю.Шамановський.

Новоархангельська селищна рада
Новоархангельського району
Кіровоградської області
Двадцять третя сесія
7 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
Від 2018 року

№
СМТ

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК

Про надання дозволу на розроблення
проекту із землеустрою
гр. Вихристенко А.А., та Вихристенко С.П.
Розглянувши заяву гр. Вихристенко А.А., та Вихристенко С.П., про надання
дозволу на розроблення проекту із землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у
власність, відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 32, 40, 120,121, та п. 12 Перехідних Положень Земельного Кодексу України,
селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Дати дозвіл на розроблення проекту із землеустрою, щодо відведення земельної
ділянки у спільну часткову власність громадянам
Вихристенко
Антоніні Анатоліївні (1/2) та Вихристенко Сергію Петровичу (1/2) загальною
площею 0,0352 га, в тому числі по угіддях:
0,0352 га садів – для ведення індивідуального садівництва із земель
сільськогосподарського призначення по в смт. Новоархангельськ
по вул. В.Т.Жебровського, 37 Новоархангельського р-ну.
Кіровоградської обл.
2. Уточнену площу земельної ділянки визначити при проведенні геодезичної
зйомки та розробленні проекту.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань
будівництва та житлово-комунального господарства селищної ради.
Селищний голова

Ю.Шамановський.

Новоархангельська селищна рада
Новоархангельського району
Кіровоградської області
Двадцять третя сесія
7 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
Від

2018 року

№
СМТ

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК

Про надання дозволу на розроблення
проекту із землеустрою
гр. Гуралечку В.Я.
Розглянувши заяву гр. Гуралечка В.Я., про надання дозволу на розроблення
проекту із землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність, відповідно до
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 32, 40, 120,121, та
п. 12 Перехідних Положень Земельного Кодексу України,
селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Дати дозвіл на розроблення проекту із землеустрою, щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину Гуралечку Володимиру Ярославовичу
загальною площею 0,5000 га, в тому числі по угіддях:
0,5000 га ріллі – для ведення особистого селянського господарства
із земель сільськогосподарського призначення в межах с. Солдатське
Новоархангельського р-ну. Кіровоградської обл.
2. Уточнену площу земельної ділянки визначити при проведенні геодезичної
зйомки та розробленні проекту.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань
будівництва та житлово-комунального господарства селищної ради.

Селищний голова

Ю.Шамановський.

Новоархангельська селищна рада
Новоархангельського району
Кіровоградської області
Двадцять третя сесія
7 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
Від

2018 року

№
СМТ

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК

Про надання дозволу на розроблення
проекту із землеустрою
гр. Даценко Л.В.
Розглянувши заяву гр. Даценко Л.В., про надання дозволу на розроблення
проекту із землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність, відповідно до
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 32, 40, 120,121, та
п. 12 Перехідних Положень Земельного Кодексу України,
селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Дати дозвіл на розроблення проекту із землеустрою, щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянці Даценко Ларисі Володимирівні загальною
площею 0,3700 га, в тому числі по угіддях:
0,3700 га ріллі – для ведення особистого селянського господарства
із земель сільськогосподарського призначення в смт. Новоархангельськ
по вул. Степова, 24 Новоархангельського р-ну. Кіровоградської обл.
2. Уточнену площу земельної ділянки визначити при проведенні геодезичної
зйомки та розробленні проекту.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань
будівництва та житлово-комунального господарства селищної ради.

Селищний голова

Ю.Шамановський.

Новоархангельська селищна рада
Новоархангельського району
Кіровоградської області
Двадцять третя сесія
7 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
Від 2018 року

№
СМТ

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК

Про надання дозволу на розроблення
проекту із землеустрою
гр. Демянченку О.І.
Розглянувши заяву гр. Демянченка О.І., про надання дозволу на розроблення
проекту із землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність, відповідно до
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 19,33, 40, 118,121,
та п. 12 Перехідних Положень Земельного Кодексу України,
селищна рада
ВИРІШИЛА:
1.Дати дозвіл на розроблення проекту із землеустрою, щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину
Демянченку
Олександру Івановичу загальною площею 0,1500 га, в тому числі по угіддях:
0,1500 га малоповерхової забудови (згідно КВЗУ 007.01)
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) (згідно КВЦПЗ В.02.01) за рахунок земель житлової та
громадської забудови в смт. Новоархангельськ
по вул.
Чкалова, 67 Новоархангельського р-ну. Кіровоградської обл.

2. Попередити гр. Демянченка О.І., що без паспорта на забудову земельної ділянки,
виданого районним архітектором, та дозволу на виконання будівельних робіт,
проводити будь-які будівельні роботи, забороняється.
3. Уточнену площу земельної ділянки визначити при проведенні геодезичної
зйомки та розробленні проекту.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань
будівництва та житлово-комунального господарства селищної ради.
Селищний голова

Ю.Шамановський.

Новоархангельська селищна рада
Новоархангельського району
Кіровоградської області
Двадцять третя сесія
7 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
Від

2018 року

№
СМТ

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК

Про надання дозволу на розроблення
проекту із землеустрою
гр. Колісніченко Н.В.
Розглянувши заяву гр. Колісніченко Н.В., про надання дозволу на
розроблення проекту із землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність,
відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 32,
40, 120,121, та п. 12 Перехідних Положень Земельного Кодексу України,
селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Дати дозвіл на розроблення проекту із землеустрою, щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянці Колісніченко Наталії Василівні загальною
площею 0,3778 га, в тому числі по угіддях:
0,3778 га ріллі – для ведення особистого селянського господарства
із земель сільськогосподарського призначення в с. Солдатське
по вул. Зарічна, 19 Новоархангельського р-ну. Кіровоградської обл.
2. Уточнену площу земельної ділянки визначити при проведенні геодезичної
зйомки та розробленні проекту.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань
будівництва та житлово-комунального господарства селищної ради.

Селищний голова

Ю.Шамановський.

Новоархангельська селищна рада
Новоархангельського району
Кіровоградської області
Двадцять третя сесія
7 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
Від 2018 року

№
СМТ

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК

Про надання дозволу на розроблення
проекту із землеустрою
гр. Красвітньому Р.С.
Розглянувши заяву гр. Красвітнього Р.С., про надання дозволу на
розроблення проекту із землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність,
відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12,
19,33, 40, 118,121, та п. 12 Перехідних Положень Земельного Кодексу України,
селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Дати дозвіл на розроблення проекту із землеустрою, щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину
Красвітньому
Руслану Сергійовичу загальною площею 0,1500 га, в тому числі по угіддях:
0,1500 га малоповерхової забудови (згідно КВЗУ 007.01)
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) (згідно КВЦПЗ В.02.01) за рахунок земель
житлової та громадської забудови в смт. Новоархангельськ
по вул. Максимчука, 52 Новоархангельського р-ну. Кіровоградської обл.
2. Попередити гр. Красвітнього Р.С., що без паспорта на забудову земельної
ділянки, виданого районним архітектором, та дозволу на виконання будівельних
робіт, проводити будь-які будівельні роботи, забороняється.
3. Уточнену площу земельної ділянки визначити при проведенні геодезичної
зйомки та розробленні проекту.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань
будівництва та житлово-комунального господарства селищної ради.
Селищний голова

Ю.Шамановський.

Новоархангельська селищна рада
Новоархангельського району
Кіровоградської області
Двадцять третя сесія
7 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
Від 2018 року

№
СМТ

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК

Про надання дозволу на розроблення
проекту із землеустрою
гр. Паскалу Ю.А.
Розглянувши заяву гр. Паскала Ю.А., про надання дозволу на розроблення
проекту із землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність, відповідно до
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 32, 40, 120,121, та
п. 12 Перехідних Положень Земельного Кодексу України,
селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Дати дозвіл на розроблення проекту із землеустрою, щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину Паскалу Юрію Анатолійовичу загальною
площею 0,1200 га, в тому числі по угіддях:
0,1200 га садів – для ведення індивідуального садівництва із земель
сільськогосподарського призначення по в смт. Новоархангельськ
по вул. Далека Новоархангельського р-ну. Кіровоградської обл.
2. Уточнену площу земельної ділянки визначити при проведенні геодезичної
зйомки та розробленні проекту.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань
будівництва та житлово-комунального господарства селищної ради.

Селищний голова

Ю.Шамановський.

Новоархангельська селищна рада
Новоархангельського району
Кіровоградської області
Двадцять третя сесія
7 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
Від 2018 року

№
СМТ

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК

Про надання дозволу на розроблення
проекту із землеустрою
гр. Самойленку В.К.
Розглянувши заяву гр. Самойленка В.К., про надання дозволу на
розроблення проекту із землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність,
відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 32,
40, 120,121, та п. 12 Перехідних Положень Земельного Кодексу України,
селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Дати дозвіл на розроблення проекту із землеустрою, щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину Самойленку Володимиру Костянтиновичу
загальною площею 0,1000 га, в тому числі по угіддях:
0,1000 га садів – для ведення індивідуального садівництва із земель
сільськогосподарського призначення по в смт. Новоархангельськ
по пров. Безіменний, 3 Новоархангельського р-ну. Кіровоградської обл.
2. Уточнену площу земельної ділянки визначити при проведенні геодезичної
зйомки та розробленні проекту.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань
будівництва та житлово-комунального господарства селищної ради.

Селищний голова

Ю.Шамановський.

Новоархангельська селищна рада
Новоархангельського району
Кіровоградської області
Двадцять третя сесія
7 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
Від

2018 року

№
СМТ

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК

Про надання дозволу на розроблення
проекту із землеустрою
гр. Скамрову В.В.
Розглянувши заяву гр. Скамрова В.В., про надання дозволу на розроблення
проекту із землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність, відповідно до
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 32, 40, 120,121, та
п. 12 Перехідних Положень Земельного Кодексу України,
селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Дати дозвіл на розроблення проекту із землеустрою, щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину Скамрову Василю Валентиновичу загальною
площею 0,0842 га, в тому числі по угіддях:
0,0842 га ріллі – для ведення особистого селянського господарства
із земель сільськогосподарського призначення в смт. Новоархангельськ
по вул. Мальовнича, 4 Новоархангельського р-ну. Кіровоградської обл.
2. Уточнену площу земельної ділянки визначити при проведенні геодезичної
зйомки та розробленні проекту.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань
будівництва та житлово-комунального господарства селищної ради.

Селищний голова

Ю.Шамановський.

Новоархангельська селищна рада
Новоархангельського району
Кіровоградської області
Двадцять третя сесія
7 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
Від

2018 року

№
СМТ

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК

Про надання дозволу на розроблення
проекту із землеустрою
гр. Ткаченку А.О.
Розглянувши заяву гр. Ткаченка А.О., про надання дозволу на розроблення
проекту із землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність, відповідно до
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 32, 40, 120,121, та
п. 12 Перехідних Положень Земельного Кодексу України,
селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Дати дозвіл на розроблення проекту із землеустрою, щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину Ткаченку Андрію Олександровичу загальною
площею 0,4953 га, в тому числі по угіддях:
0,4953 га ріллі – для ведення особистого селянського господарства із земель
сільськогосподарського призначення по вул. Л.Українки, 28
в смт. Новоархангельськ Новоархангельського р-ну. Кіровоградської обл.
2. Уточнену площу земельної ділянки визначити при проведенні геодезичної
зйомки та розробленні проекту.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань
будівництва та житлово-комунального господарства селищної ради.

Селищний голова

Ю.Шамановський.

Новоархангельська селищна рада
Новоархангельського району
Кіровоградської області
Двадцять третя сесія
7 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
Від 2018 року

№
СМТ

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК

Про надання дозволу на розроблення
проекту із землеустрою
гр. Чабаненку О.А.
Розглянувши заяву гр. Чабаненка О.А., про надання дозволу на розроблення
проекту із землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність, відповідно до
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 32, 40, 120,121, та
п. 12 Перехідних Положень Земельного Кодексу України,
селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Дати дозвіл на розроблення проекту із землеустрою, щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину Чабаненку Олександру Анатолійовичу
загальною площею 0,0206 га, в тому числі по угіддях:
0,0206 га садів – для ведення індивідуального садівництва із земель
сільськогосподарського призначення по в смт. Новоархангельськ
по вул. Червона, 73 Новоархангельського р-ну. Кіровоградської обл.
2. Уточнену площу земельної ділянки визначити при проведенні геодезичної
зйомки та розробленні проекту.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань
будівництва та житлово-комунального господарства селищної ради.

Селищний голова

Ю.Шамановський.

Новоархангельська селищна рада
Новоархангельського району
Кіровоградської області
Двадцять третя сесія
7 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
Від

2018 року

№
СМТ

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК

Про надання дозволу на розроблення
проекту із землеустрою
гр. Шевченко Г.А.
Розглянувши заяву гр. Шевченко Г.А., про надання дозволу на розроблення
проекту із землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність, відповідно до
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 32, 40, 120,121, та
п. 12 Перехідних Положень Земельного Кодексу України,
селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Дати дозвіл на розроблення проекту із землеустрою, щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянці Шевченко Галині Андріївні загальною площею
0,9800 га, в тому числі по угіддях:
0,9800 га ріллі
– для ведення особистого селянського господарства
із земель
сільськогосподарського призначення в с. Солдатське
по вул.
Зарічна, 4-Г Новоархангельського р-ну. Кіровоградської обл.
2. Уточнену площу земельної ділянки визначити при проведенні геодезичної
зйомки та розробленні проекту.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань
будівництва та житлово-комунального господарства селищної ради.

Селищний голова

Ю.Шамановський.

Новоархангельська селищна рада
Новоархангельського району
Кіровоградської області
Двадцять третя сесія
7 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
Від 2018 року

№
СМТ

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК

Про надання дозволу на розроблення
проекту із землеустрою
гр. Шевченко Г.Н.
Розглянувши заяву гр. Шевченко Г.Н., про надання дозволу на розроблення
проекту із землеустрою, щодо відведення земельних ділянок у власність, відповідно до
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 19,33, 40, 118,121,
та п. 12 Перехідних Положень Земельного Кодексу України,
селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Дати дозвіл на розроблення проекту із землеустрою, щодо відведення земельних
ділянок у власність громадянці Шевченко Ганні Никифорівні загальною
площею 0,3700 га, в тому числі по угіддях:
0,2500 га земель - малоповерхової забудови для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за
рахунок земель житлової та громадської забудови та 0,1200 га садів - для
ведення індивідуального садівництва із земель сільськогосподарського
призначення по вул. Слави, 1 в с. Синюха Новоархангельського р-ну.
Кіровоградської обл.
2. Уточнену площу земельних ділянок визначити при проведенні геодезичної
зйомки та розробленні проекту.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань
будівництва та житлово-комунального господарства селищної ради.
Селищний голова

Ю.Шамановський.

Новоархангельська селищна рада
Новоархангельського району
Кіровоградської області
Двадцять третя сесія
7 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
Від

2018 року

№
СМТ

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК

Про надання дозволу на розроблення
проекту із землеустрою
гр. Шевчук В.О.
Розглянувши заяву гр. Шевчук В.О., про надання дозволу на розроблення
проекту із землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність, відповідно до
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 32, 40, 120,121, та
п. 12 Перехідних Положень Земельного Кодексу України,
селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Дати дозвіл на розроблення проекту із землеустрою, щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянці Шевчук Валентині Олександрівні загальною
площею 0,1000 га, в тому числі по угіддях:
0,1000 га ріллі – для ведення особистого селянського господарства
із земель сільськогосподарського призначення в смт. Новоархангельськ
по вул. Мальовнича, 98 Новоархангельського р-ну. Кіровоградської обл.
2. Уточнену площу земельної ділянки визначити при проведенні геодезичної
зйомки та розробленні проекту.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань
будівництва та житлово-комунального господарства селищної ради.

Селищний голова

Ю.Шамановський.

Новоархангельська селищна рада
Новоархангельського району
Кіровоградської області
Двадцять третя сесія
7 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
Від 2018 року

№
СМТ

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК

Про надання дозволу на розроблення
проекту із землеустрою
гр. Стрілець А.Г.
Розглянувши заяву гр. Стрілець А.Г., про надання дозволу на розроблення
проекту із землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність, відповідно до
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 19,33, 40, 118,121,
та п. 12 Перехідних Положень Земельного Кодексу України,
селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Дати дозвіл на розроблення проекту із землеустрою, щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину
Стрілець Андрію
Григоровичу загальною площею 0,1500 га, в тому числі по угіддях: 0,1500 га
малоповерхової забудови (згідно КВЗУ 007.01)
для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) (згідно КВЦПЗ В.02.01) за рахунок земель
житлової та громадської забудови в смт. Новоархангельськ
по вул. Садова, 119 Новоархангельського р-ну. Кіровоградської обл.
2. Попередити гр. Стрілець А.Г., що без паспорта на забудову земельної ділянки,
виданого районним архітектором, та дозволу на виконання будівельних робіт,
проводити будь-які будівельні роботи, забороняється.
3. Уточнену площу земельної ділянки визначити при проведенні геодезичної
зйомки та розробленні проекту.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань
будівництва та житлово-комунального господарства селищної ради.
Селищний голова

Ю.Шамановський.

Новоархангельська селищна рада
Новоархангельського району
Кіровоградської області
Двадцять третя сесія
7 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
Від

2018 року

№
СМТ

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК

Про надання дозволу на розроблення
проекту із землеустрою
гр. Торбовській Є.Я.
Розглянувши заяву гр. Торбовської Є.Я., про надання дозволу на
розроблення проекту із землеустрою, щодо відведення земельних ділянок у власність,
відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 32,
40, 120,121, та п. 12 Перехідних Положень Земельного Кодексу України,
селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Дати дозвіл на розроблення проекту із землеустрою, щодо відведення земельних
ділянок у власність громадянці Торбовській Єфросинії Яківні загальною
площею 0,3800 га, в тому числі по угіддях:
0,1500 га
земель - малоповерхової забудови для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок
земель житлової та громадської забудови та 0,2300 га ріллі – для ведення
особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського
призначення в смт. Новоархангельськ
по
вул. Череднюка, 60 Новоархангельського р-ну.
Кіровоградської
обл.
2. Уточнену площу земельних ділянок визначити при проведенні геодезичної
зйомки та розробленні проекту.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань
будівництва та житлово-комунального господарства селищної ради.
Селищний голова

Ю.Шамановський.

Новоархангельська селищна рада
Новоархангельського району
Кіровоградської області
Двадцять третя сесія
7 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
Від 2018 року

№
СМТ

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК

Про надання дозволу на розроблення
проекту із землеустрою
гр. Андросовій В.Д.
Розглянувши заяву гр. Андросової В.Д., про надання дозволу на
розроблення проекту із землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність,
відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 32,
40, 120,121, та п. 12 Перехідних Положень Земельного Кодексу України,
селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Дати дозвіл на розроблення проекту із землеустрою, щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянці Андросовій Валентині Дем’янівні загальною
площею 0,0800 га, в тому числі по угіддях:
0,0800 га садів – для ведення індивідуального садівництва із земель
сільськогосподарського призначення по в смт. Новоархангельськ
по вул. Українська, 19 Новоархангельського р-ну. Кіровоградської обл.
2. Уточнену площу земельної ділянки визначити при проведенні геодезичної
зйомки та розробленні проекту.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань
будівництва та житлово-комунального господарства селищної ради.

Селищний голова

Ю.Шамановський.

Новоархангельська селищна рада
Новоархангельського району
Кіровоградської області
Двадцять третя сесія
7 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
Від 2018 року

№
СМТ

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК

Про надання дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою
гр. Антоненку В.М.
Розглянувши заяву гр. Антоненка В.М., про надання дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки, відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст.
12, 32, 40, 120,121, та п. 12 Перехідних Положень Земельного Кодексу України, селищна
рада

ВИРІШИЛА:
1. Дати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою, щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки громадянину
Антоненку Вадиму Михайловичу загальною площею 0,0715 га, в тому числі по
угіддях: 0,0715 га земель - для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель
житлової та громадської забудови в смт. Новоархангельськ
по
пров. Зеленобрамський, 6 Новоархангельського р-ну. Кіровоградської обл.
2. Уточнену площу земельної ділянки визначити при проведенні геодезичної
зйомки та розробленні технічної документації.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань
будівництва та житлово-комунального господарства селищної ради.

Селищний голова

Ю.Шамановський.

Новоархангельська селищна рада
Новоархангельського району
Кіровоградської області
Двадцять третя сесія
7 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
Від 2018 року

№
СМТ

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК

Про надання дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою
гр. Вовненко Т.І.
Розглянувши заяву гр. Вовненко Т.І., про надання дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки, відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст.
12, 32, 40, 120,121, та п. 12 Перехідних Положень Земельного Кодексу України, селищна
рада

ВИРІШИЛА:
1. Дати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою, щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки громадянці
Вовненко Тетяні Іванівні загальною площею 0,1500 га, в тому числі по угіддях:
0,1500 га земель - для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель
житлової та громадської забудови в смт. Новоархангельськ
по
вул. Садова, 50/2 Новоархангельського р-ну. Кіровоградської обл.
2. Уточнену площу земельної ділянки визначити при проведенні геодезичної
зйомки та розробленні технічної документації.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань
будівництва та житлово-комунального господарства селищної ради.

Селищний голова

Ю.Шамановський.

Новоархангельська селищна рада
Новоархангельського району
Кіровоградської області
Двадцять третя сесія
7 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
Від 2018 року

№
СМТ

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК

Про надання дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою
гр. Рогозінському В.П.
Розглянувши заяву гр. Рогозінського В.П., про надання дозволу на
розроблення технічної документації із землеустрою, щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки, відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» ст. 12, 32, 40, 120,121, та п. 12 Перехідних Положень
Земельного Кодексу України, селищна рада

ВИРІШИЛА:
1. Дати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою, щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки громадянину
Рогозінському Валерію Прокоповичу загальною площею 0,0767 га, в тому числі
по угіддях: 0,0767 га земель - для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок
земель житлової та громадської забудови в смт. Новоархангельськ
по вул. М.Вовчка, 5 Новоархангельського р-ну. Кіровоградської обл.
2. Уточнену площу земельної ділянки визначити при проведенні геодезичної
зйомки та розробленні технічної документації.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань
будівництва та житлово-комунального господарства селищної ради.

Селищний голова

Ю.Шамановський.

Новоархангельська селищна рада
Новоархангельського району
Кіровоградської області
Двадцять третя сесія
7 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
Від 2018 року

№
СМТ

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК

Про надання дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою
гр. Самойленку В.К.
Розглянувши заяву гр. Самойленка В.К., про надання дозволу на
розроблення технічної документації із землеустрою, щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки, відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» ст. 12, 32, 40, 120,121, та п. 12 Перехідних Положень
Земельного Кодексу України, селищна рада

ВИРІШИЛА:
1. Дати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою, щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки громадянину
Самойленку Володимиру Костянтиновичу загальною площею 0,1500 га, в тому
числі по угіддях: 0,1500 га земель - для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок
земель житлової та громадської забудови в смт. Новоархангельськ
по пров. Безіменний, 3 Новоархангельського р-ну. Кіровоградської обл.
2. Уточнену площу земельної ділянки визначити при проведенні геодезичної
зйомки та розробленні технічної документації.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань
будівництва та житлово-комунального господарства селищної ради.

Селищний голова

Ю.Шамановський.

Новоархангельська селищна рада
Новоархангельського району
Кіровоградської області
Двадцять третя сесія
7 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
Від 2018 року

№
СМТ

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК

Про надання дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою
гр. Слокві Л.О.
Розглянувши заяву гр. Слокви Л.О., про надання дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки, відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст.
12, 32, 40, 120,121, та п. 12 Перехідних Положень Земельного Кодексу України, селищна
рада

ВИРІШИЛА:
1. Дати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою, щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки громадянці
Слокві Людмилі Олексіївні загальною площею 0,1500 га, в тому числі по
угіддях: 0,1500 га земель - для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель
житлової та громадської забудови в смт. Новоархангельськ
по
вул. К.Байраченко, 45 Новоархангельського р-ну. Кіровоградської обл.
2. Уточнену площу земельної ділянки визначити при проведенні геодезичної
зйомки та розробленні технічної документації.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань
будівництва та житлово-комунального господарства селищної ради.

Селищний голова

Ю.Шамановський.

Новоархангельська селищна рада
Новоархангельського району
Кіровоградської області
Двадцять третя сесія
7 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
Від 2018 року

№
СМТ

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК

Про надання дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою
гр. Вихристенко А.А., та Вихристенку С.П.
Розглянувши заяву гр. Вихристенко А.А., та Вихристенка С.П., про надання
дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж
земельної ділянки, відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» ст. 12, 32, 40, 120,121, та п. 12 Перехідних Положень Земельного Кодексу
України, селищна рада

ВИРІШИЛА:
1. Дати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою, щодо
встановлення меж земельної ділянки у спільну часткову власність громадянам
Вихристенко Антоніні Анатоліївні (1/2) та Вихристенку Сергію Петровичу (1/2)
загальною площею 0,1500 га, в тому числі по угіддях:
0,1500
га земель - для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської
забудови в смт. Новоархангельськ по вул. В.Т.Жебровського, 37
Новоархангельського р-ну. Кіровоградської обл.
2. Уточнену площу земельної ділянки визначити при проведенні геодезичної
зйомки та розробленні технічної документації.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань
будівництва та житлово-комунального господарства селищної ради.

Селищний голова

Ю.Шамановський.

Новоархангельська селищна рада
Новоархангельського району
Кіровоградської області
Двадцять третя сесія
7 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
Від 2018 року

№
СМТ

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК

Про надання дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою
гр. Торбовській Л.М., та Торбовському Р.В.
Розглянувши заяву гр. Торбовській Л.М., та Торбовському Р.В., про надання
дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж
земельної ділянки, відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» ст. 12, 32, 40, 120,121, та п. 12 Перехідних Положень Земельного Кодексу
України, селищна рада

ВИРІШИЛА:
1. Дати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою, щодо
встановлення меж земельної ділянки у спільну часткову власність громадянам
Торбовській Ларисі Михайлівні (1/2) та Торбовському Роману Вікторовичу (1/2)
загальною площею 0,0800 га, в тому числі по угіддях:
0,0800
га земель - для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської
забудови в смт. Новоархангельськ по вул. Правди, 14
Новоархангельського р-ну. Кіровоградської обл.
2. Уточнену площу земельної ділянки визначити при проведенні геодезичної
зйомки та розробленні технічної документації.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань
будівництва та житлово-комунального господарства селищної ради.
Селищний голова

Ю.Шамановський.

Новоархангельська селищна рада
Новоархангельського району
Кіровоградської області
Двадцять третя сесія
7 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
Від 2018 року

№
СМТ

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК

Про надання дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою
гр. Крючковій І.Г.
Розглянувши заяву гр. Крючкової І.Г., про надання дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки, відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст.
12, 32, 40, 120,121, та п. 12 Перехідних Положень Земельного Кодексу України, селищна
рада

ВИРІШИЛА:
1. Дати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою, щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки громадянці
Крючковій Ірині Георгіївні загальною площею 0,1500 га, в тому числі по
угіддях: 0,1500 га земель - для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель
житлової та громадської забудови в смт. Новоархангельськ
по
вул. Слави, 116 Новоархангельського р-ну. Кіровоградської обл.
2. Уточнену площу земельної ділянки визначити при проведенні геодезичної
зйомки та розробленні технічної документації.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань
будівництва та житлово-комунального господарства селищної ради.

Селищний голова

Ю.Шамановський.

Новоархангельська селищна рада
Новоархангельського району
Кіровоградської області
Двадцять третя сесія
7 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
Від 2018 року

№
СМТ

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК

Про надання дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою
гр. Чечіну О.І., то Оленич С.С.
Розглянувши заяву гр. Чечіну О.І., то Оленич С.С., про надання дозволу на
розроблення технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж земельної
ділянки, відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 12, 32, 40, 120,121, та п. 12 Перехідних Положень Земельного Кодексу України,
селищна рада

ВИРІШИЛА:
1. Дати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою, щодо
встановлення меж земельної ділянки у спільну часткову власність громадянам
Чечіну Олександру Івановичу (1/2) та Оленич Світлані Станіславівні (1/2)
загальною площею 0,1500 га, в тому числі по угіддях:
0,1200
га земель - для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської
забудови в смт. Новоархангельськ по вул. Барвиста, 4
Новоархангельського р-ну. Кіровоградської обл.
2. Уточнену площу земельної ділянки визначити при проведенні геодезичної
зйомки та розробленні технічної документації.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань
будівництва та житлово-комунального господарства селищної ради.

Селищний голова

Ю.Шамановський.

Новоархангельська селищна рада
Новоархангельського району
Кіровоградської області
Двадцять третя сесія
7 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
Від 2018 року

№
СМТ

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК

Про надання дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою
гр. Андросовій В.Д.
Розглянувши заяву гр. Андросової В.Д., про надання дозволу на
розроблення технічної документації із землеустрою, щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки, відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» ст. 12, 32, 40, 120,121, та п. 12 Перехідних Положень
Земельного Кодексу України, селищна рада

ВИРІШИЛА:
1. Дати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою, щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки громадянці
Андросовій Валентині Дем’янівні загальною площею 0,1500 га, в тому числі по
угіддях: 0,1500 га земель - для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель
житлової та громадської забудови в смт. Новоархангельськ
по
вул. Українська, 19 Новоархангельського р-ну. Кіровоградської обл.
2. Уточнену площу земельної ділянки визначити при проведенні геодезичної
зйомки та розробленні технічної документації.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань
будівництва та житлово-комунального господарства селищної ради.
Селищний голова

Ю.Шамановський.

ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ
НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
7 СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
Від

2018 року

№
смт. Новоархангельськ

Про затвердження технічної документації
та передачу у власність земельної ділянки
гр. Заграничній С.М., та Дунаєнко Л.М.
Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки та передачу у спільну часткову власність громадянам на території
смт Новоархангельськ Новоархангельського району Кіровоградської області , відповідно
до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12,40, 118,120,121,
та
п. 12 перехідних положень Земельного Кодексу України селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки та передачу у спільну часткову власність громадянам
Заграничній Світлані Миколаївні (1/2) та Дунаєнко Людмилі Миколаївні (1/2) на
території смт. Новоархангельськ по пров. Зелений, 26
Новоархангельського району Кіровоградської області.
2. Передати у спільну часткову власність громадянам Заграничній Світлані
Миколаївні (1/2) та Дунаєнко Людмилі Миколаївні (1/2) земельну ділянку
загальною площею 0,1084 га в тому числі: 0,1084 га земель - для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка), кадастровий номер 3523655100:50:100:0026 за рахунок земель житлової
та громадської забудови
на території смт. Новоархангельськ по пров.
Зелений, 26
Новоархангельського району Кіровоградської області.
3. Громадянам Заграничній С.М., та Дунаєнко Л.М., зареєструвати право власності
земельної ділянки.
4. Зобов’язати громадян Заграничну С.М., та Дунаєнко Л.М., використовувати
земельну ділянку по прямому цільовому призначенню та виконувати обов’язки
власників землі відповідно до вимог Земельного Кодексу.
Селищний голова

Ю.Шамановський.

ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ
НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
7 СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
Від 2018 року

№
смт. Новоархангельськ

Про затвердження технічної документації
та передачу у власність земельної ділянки
гр. Бершадському О.О.

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж та передачі у власність земельної ділянки громадянину
Бершадському О.О., на території смт. Новоархангельськ Новоархангельського району
Кіровоградської області, відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» ст. 12,40, 118,120,121, та п. 12 перехідних положень
Земельного Кодексу України селищна рада,
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж та передачі у власність земельної ділянки громадянину
Бершадському Олександру Олександровичу в смт. Новоархангельськ по
вул. Барвиста, 19 Новоархангельського району Кіровоградської області.
2. Передати у власність земельну ділянку громадянину
Бершадському Олександру Олександровичу загальною площею 0,0920 га, в тому
числі по угіддях: 0,0920 га земель - для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер
3523655100:50:028:0048 із земель житлової та громадської забудови
по вул. Барвиста, 19 в смт. Новоархангельськ Новоархангельського району
Кіровоградської області.
3. Громадянину Бершадському О.О., зареєструвати право власності земельною
ділянкою.
4. Зобов’язати громадянина Бершадського О.О., використовувати земельну ділянку по
прямому цільовому призначенню та виконувати обов’язки власника земель
відповідно до вимог Земельного Кодексу.

Селищний голова

Ю.Шамановський.

ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ
НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
7 СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
Від 2018 року

№
смт. Новоархангельськ

Про затвердження технічної документації
та передачу у власність земельної ділянки
гр. Івановій Н.В.

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж та передачі у власність земельної ділянки громадянці Івановій Н.В.,
на території смт. Новоархангельськ Новоархангельського району Кіровоградської
області, відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст.
12,40, 118,120,121, та п. 12 перехідних положень Земельного Кодексу України селищна
рада,
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж та передачі у власність земельної ділянки громадянці
Івановій Наталії Володимирівні в смт. Новоархангельськ по вул. Яблунева, 20
Новоархангельського району Кіровоградської області.
2. Передати у власність земельну ділянку громадянці Івановій Наталії
Володимирівні загальною площею 0,1500 га, в тому числі по угіддях: 0,1500 га
земель - для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 3523655100:02:000:0486
із земель житлової та громадської забудови по вул. Яблунева, 20 в смт.
Новоархангельськ Новоархангельського району Кіровоградської області.
3. Громадянці Івановій Н.В., зареєструвати право власності земельною ділянкою.
4. Зобов’язати громадянку Іванову Н.В., використовувати земельну ділянку по
прямому цільовому призначенню та виконувати обов’язки власника земель
відповідно до вимог Земельного Кодексу.

Селищний голова

Ю.Шамановський.

ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ
НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
7 СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
Від 2018 року

№
смт. Новоархангельськ

Про затвердження технічної документації
та передачу у власність земельної ділянки
гр. Каліберді Є.В.

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж та передачі у власність земельної ділянки громадянину Каліберді Є.В.,
на території смт. Новоархангельськ Новоархангельського району Кіровоградської
області, відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст.
12,40, 118,120,121, та п. 12 перехідних положень Земельного Кодексу України селищна
рада,
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж та передачі у власність земельної ділянки громадянину
Каліберді Євгену Валентиновичу в смт. Новоархангельськ по
вул. Матросова, 13 Новоархангельського району Кіровоградської області.
2. Передати у власність земельну ділянку громадянину
Каліберді Євгену Валентиновичу загальною площею 0,0745 га, в тому числі по
угіддях: 0,0745 га земель - для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер
3523655100:50:044:0071 із земель житлової та громадської забудови
по вул. Матросова, 13 в смт. Новоархангельськ Новоархангельського району
Кіровоградської області.
3. Громадянину Каліберді Є.В., зареєструвати право власності земельною ділянкою.
4. Зобов’язати громадянина Каліберду Є.В., використовувати земельну ділянку по
прямому цільовому призначенню та виконувати обов’язки власника земель
відповідно до вимог Земельного Кодексу.

Селищний голова

Ю.Шамановський.

ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ
НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
7 СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
Від 2018 року

№
смт. Новоархангельськ

Про затвердження технічної документації
та передачу у власність земельної ділянки
гр. Каліберді О.М.

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж та передачі у власність земельної ділянки громадянці Каліберді О.М.,
на території смт. Новоархангельськ Новоархангельського району Кіровоградської
області, відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст.
12,40, 118,120,121, та п. 12 перехідних положень Земельного Кодексу України селищна
рада,
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж та передачі у власність земельної ділянки громадянці
Каліберді Олені Миколаївні в смт. Новоархангельськ по вул. 1 Травня, 3
Новоархангельського району Кіровоградської області.
2. Передати у власність земельну ділянку громадянці Каліберді Олені Миколаївні
загальною площею 0,0669 га, в тому числі по угіддях: 0,0669 га земель - для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), кадастровий номер 3523655100:50:049:0028 із земель
житлової та громадської забудови по вул. 1 Травня, 3 в смт. Новоархангельськ
Новоархангельського району Кіровоградської області.
3. Громадянці Каліберді О.М., зареєструвати право власності земельною ділянкою.
4. Зобов’язати громадянку Каліберду О.М., використовувати земельну ділянку по
прямому цільовому призначенню та виконувати обов’язки власника земель
відповідно до вимог Земельного Кодексу.

Селищний голова

Ю.Шамановський.

ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ
НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
7 СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
Від 2018 року

№
смт. Новоархангельськ

Про затвердження технічної документації
та передачу у власність земельних ділянок
гр. Манзар О.М.
Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж та передачі у власність земельних ділянок громадянці Манзар О.М.,
на території смт. Новоархангельськ Новоархангельського району Кіровоградської
області, відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст.
12,40, 118,120,121, та п. 12 перехідних положень Земельного Кодексу України селищна
рада,
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж та передачі у власність земельних ділянок громадянці
Манзар Олені Михайлівні в смт. Новоархангельськ Новоархангельського району
Кіровоградської області.
2. Передати у власність земельні ділянки громадянці Манзар Олені Михайлівні
загальною площею 0,2464 га, в тому числі по угіддях: 0,0111 га земель - для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), кадастровий номер 3523655100:50:036:0033 із земель
житлової та громадської забудови по вул. Михайлівська, 15;
- 0,0422 га земель - для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер
3523655100:50:036:0034 із земель житлової та громадської забудови та
0,0964 га садів – для ведення індивідуального садівництва, кадастровий номер
3523655100:50:036:0032 із земель сільськогосподарського призначення
по вул. Михайлівська, 15;
- 0,0967 га земель - для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 3523655100:50:041:0037
із земель житлової та громадської забудови по вул. Центральна, 68
в смт. Новоархангельськ Новоархангельського району Кіровоградської області.
3. Громадянці Манзар О.М., зареєструвати право власності земельними ділянками.
4. Зобов’язати громадянку Манзар О.М., використовувати земельні ділянки по
прямому цільовому призначенню та виконувати обов’язки власника земель
відповідно до вимог Земельного Кодексу.
Селищний голова
Ю.Шамановський.

ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ
НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
7 СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
Від 2018 року

№
смт. Новоархангельськ

Про затвердження технічної документації
та передачу у власність земельної ділянки
гр. Муцет Б.І.

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж та передачі у власність земельної ділянки громадянину
Муцет Б.І., на території смт. Новоархангельськ Новоархангельського району
Кіровоградської області, відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» ст. 12,40, 118,120,121, та п. 12 перехідних положень
Земельного Кодексу України селищна рада,
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж та передачі у власність земельної ділянки громадянину
Муцет Борису Івановичу в смт. Новоархангельськ по вул. Комарова, 5
Новоархангельського району Кіровоградської області.
2. Передати у власність земельну ділянку громадянину Муцет Борису Івановичу
загальною площею 0,0987 га, в тому числі по угіддях: 0,0987 га земель - для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), кадастровий номер 3523655100:50:051:0121 із земель
житлової та громадської забудови по вул. Комарова, 5 в смт. Новоархангельськ
Новоархангельського району Кіровоградської області.
3. Громадянину Муцет Б.І., зареєструвати право власності земельною ділянкою.
4. Зобов’язати громадянина Муцет Б.І., використовувати земельну ділянку по
прямому цільовому призначенню та виконувати обов’язки власника земель
відповідно до вимог Земельного Кодексу.

Селищний голова

Ю.Шамановський.

ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ
НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
7 СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
Від 2018 року

№
смт. Новоархангельськ

Про затвердження технічної документації
та передачу у власність земельних ділянок
гр. Олійник С.П.
Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж та
передачі у власність земельних ділянок громадянину Олійник С.П.,
в смт. Новоархангельськ Новоархангельського району Кіровоградської області ,
відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12,40,
118,120,121, та п. 12 перехідних положень Земельного Кодексу України селищна рада

В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж та
передачі у власність земельних ділянок громадянину Олійник Семену Петровичу
в смт. Новоархангельськ по вул. Мальовнича, 23/6 Новоархангельського району
Кіровоградської області.
2. Передати у власність земельні ділянки громадянину Олійник Семену Петровичу
загальною площею 0,1664 га, в тому числі по угіддях:
0,1500 га земель - для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер
3523655100:50:090:0011
із земель житлової та громадської забудови та
0,0164 га садів - для ведення індивідуального садівництва, кадастровий номер
3523655100:50:090:0012
із земель сільськогосподарського
призначення в смт. Новоархангельськ по
вул. Мальовнича, 23/6
Новоархангельського району Кіровоградської області.
3. Громадянину Олійник С.П., зареєструвати право власності земельними ділянками.
4. Зобов’язати громадянина Олійник С.П., використовувати земельні ділянки по
прямому цільовому призначенню та виконувати обов’язки власника земель
відповідно до вимог Земельного Кодексу.

Селищний голова

Ю.Шамановський.

ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ
НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
7 СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
Від 2018 року

№
смт. Новоархангельськ

Про затвердження технічної документації
та передачу у власність земельної ділянки
гр. Осадчук О.М.

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж та передачі у власність земельної ділянки громадянці Осадчук О.М.,
на території смт. Новоархангельськ Новоархангельського району Кіровоградської
області, відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст.
12,40, 118,120,121, та п. 12 перехідних положень Земельного Кодексу України селищна
рада,
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж та передачі у власність земельної ділянки громадянці
Осадчук Ользі Миколаївні в смт. Новоархангельськ по вул. Морозова, 60
Новоархангельського району Кіровоградської області.
2. Передати у власність земельну ділянку громадянці Осадчук Ользі Миколаївні
загальною площею 0,1339 га, в тому числі по угіддях: 0,1339 га земель - для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), кадастровий номер 3523655100:50:118:0014 із земель
житлової та громадської забудови по вул. Морозова, 60 в смт. Новоархангельськ
Новоархангельського району Кіровоградської області.
3. Громадянці Осадчук О.М., зареєструвати право власності земельною ділянкою.
4. Зобов’язати громадянку Осадчук О.М., використовувати земельну ділянку по
прямому цільовому призначенню та виконувати обов’язки власника земель
відповідно до вимог Земельного Кодексу.

Селищний голова

Ю.Шамановський.

ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ
НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
7 СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
Від 2018 року

№
смт. Новоархангельськ

Про затвердження технічної документації
та передачу у власність земельної ділянки
гр. Рогозінському В.П.

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж та передачі у власність земельної ділянки громадянину
Рогозінському В.П., на території смт. Новоархангельськ Новоархангельського району
Кіровоградської області, відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» ст. 12,40, 118,120,121, та п. 12 перехідних положень
Земельного Кодексу України селищна рада,
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж та передачі у власність земельної ділянки громадянину
Рогозінському Валерію Прокоповичу в смт. Новоархангельськ по
пров. Олімпійський, 2 Новоархангельського району Кіровоградської області.
2. Передати у власність земельну ділянку громадянину
Рогозінському Валерію Прокоповичу загальною площею 0,0863 га, в тому числі
по угіддях: 0,0863 га земель - для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер
3523655100:50:028:0049 із земель житлової та громадської забудови
по пров. Олімпійський, 2 в смт. Новоархангельськ Новоархангельського району
Кіровоградської області.
3. Громадянину Рогозінському В.П., зареєструвати право власності земельною
ділянкою.
4. Зобов’язати громадянина Рогозінського В.П., використовувати земельну ділянку по
прямому цільовому призначенню та виконувати обов’язки власника земель
відповідно до вимог Земельного Кодексу.

Селищний голова

Ю.Шамановський.

ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ
НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
7 СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
Від 2018 року

№
смт. Новоархангельськ

Про затвердження технічної документації
та передачу у власність земельної ділянки
гр. Ткаченку А.О.

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж та передачі у власність земельної ділянки громадянину Ткаченку А.О.,
на території смт. Новоархангельськ Новоархангельського району Кіровоградської
області, відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст.
12,40, 118,120,121, та п. 12 перехідних положень Земельного Кодексу України селищна
рада,
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж та передачі у власність земельної ділянки громадянину
Ткаченку Андрію Олександровичу в смт. Новоархангельськ по
вул. Л.Українки, 28 Новоархангельського району Кіровоградської області.
2. Передати у власність земельну ділянку громадянину
Ткаченку Андрію Олександровичу загальною площею 0,1500 га, в тому числі по
угіддях: 0,1500 га земель - для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер
3523655100:50:089:0004 із земель житлової та громадської забудови
по вул. Л.Українки, 28 в смт. Новоархангельськ Новоархангельського району
Кіровоградської області.
3. Громадянину Ткаченку А.О., зареєструвати право власності земельною ділянкою.
4. Зобов’язати громадянина Ткаченка А.О., використовувати земельну ділянку по
прямому цільовому призначенню та виконувати обов’язки власника земель
відповідно до вимог Земельного Кодексу.

Селищний голова

Ю.Шамановський.

ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ
НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
7 СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
Від 2018 року

№
смт. Новоархангельськ

Про затвердження технічної документації
та передачу у власність земельної ділянки
гр. Шишковській Л.С.

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж та передачі у власність земельної ділянки громадянці Шишковській
Л.С.,
на території смт. Новоархангельськ Новоархангельського району
Кіровоградської області, відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» ст. 12,40, 118,120,121, та п. 12 перехідних положень
Земельного Кодексу України селищна рада,
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж та передачі у власність земельної ділянки громадянці
Шишковській Любов Степанівні в смт. Новоархангельськ по пров. Джерельний,
13 Новоархангельського району Кіровоградської області.
2. Передати у власність земельну ділянку громадянці Шишковській Любов
Степанівні загальною площею 0,0733 га, в тому числі по угіддях: 0,0733 га земель
- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 3523655100:50:055:0058 із
земель житлової та громадської забудови по пров. Джерельний, 13 в смт.
Новоархангельськ Новоархангельського району Кіровоградської області.
3. Громадянці Шишковській Л.С., зареєструвати право власності земельною
ділянкою.
4. Зобов’язати громадянку Шишковську Л.С., використовувати земельну ділянку по
прямому цільовому призначенню та виконувати обов’язки власника земель
відповідно до вимог Земельного Кодексу.

Селищний голова

Ю.Шамановський.

ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ
НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
7 СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
Від

2018 року

№
смт. Новоархангельськ

Про затвердження технічної документації
та передачу у власність земельної ділянки
гр. Чирці П.Я., та Парахненко Л.П.
Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки та передачу у спільну часткову власність громадянам на території
смт Новоархангельськ Новоархангельського району Кіровоградської області , відповідно
до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12,40, 118,120,121,
та
п. 12 перехідних положень Земельного Кодексу України селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки та передачу у спільну часткову власність громадянам Чирці
Петру Яковичу (1/2) та Парахненко Ларисі Петрівні (1/2) на території смт.
Новоархангельськ
по вул. Макимчука, 8 Новоархангельського району
Кіровоградської області.
2. Передати у спільну часткову власність громадянам Чирці Петру Яковичу (1/2) та
Парахненко Ларисі Петрівні (1/2) земельну ділянку загальною площею 0,0964 га в
тому числі: 0,0964 га земель - для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер
3523655100:50:029:0046 за рахунок земель житлової та громадської забудови
на території смт. Новоархангельськ по вул. Макимчука, 8
Новоархангельського району Кіровоградської області.
3. Громадянам Чирці П.Я., та Парахненко Л.П., зареєструвати право власності
земельної ділянки.
4. Зобов’язати громадян Чирку П.Я., та Парахненко Л.П., використовувати земельну
ділянку по прямому цільовому призначенню та виконувати обов’язки власників
землі відповідно до вимог Земельного Кодексу.
Селищний голова

Ю.Шамановський.

ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ
НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
7 СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
Від

2018 року

№
смт. Новоархангельськ

Про затвердження технічної документації
та передачу у власність земельної ділянки
гр. Шостаку О.А., та Сурженко К.А.
Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки та передачу у спільну часткову власність громадянам на території
смт Новоархангельськ Новоархангельського району Кіровоградської області , відповідно
до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12,40, 118,120,121,
та
п. 12 перехідних положень Земельного Кодексу України селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки та передачу у спільну часткову власність громадянам Шостаку
Олегу Анатолійовичу (1/2) та Сурженко Катерині Анатоліївні (1/2) на території
смт. Новоархангельськ по вул. Морозова, 50 Новоархангельського району
Кіровоградської області.
2. Передати у спільну часткову власність громадянам Шостаку Олегу Анатолійовичу
(1/2) та Сурженко Катерині Анатоліївні (1/2) земельну ділянку загальною площею
0,1463 га в тому числі: 0,1463 га земель - для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер
3523655100:50:106:0003 за рахунок земель житлової та громадської забудови
на території смт. Новоархангельськ по вул. Морозова, 50 Новоархангельського
району Кіровоградської області.
3. Громадянам Шостаку О.А., та Сурженко К.А., зареєструвати право власності
земельної ділянки.
4. Зобов’язати громадян Шостака О.А., та Сурженко К.А., використовувати земельну
ділянку по прямому цільовому призначенню та виконувати обов’язки власників
землі відповідно до вимог Земельного Кодексу.
Селищний голова

Ю.Шамановський.

ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ
НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
7 СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
Від 2018 року

№
смт. Новоархангельськ

Про затвердження технічної документації
та передачу у власність земельної ділянки
гр. Чабаненку О.А.

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж та передачі у власність земельної ділянки громадянину Чабаненку
О.А.,
на території смт. Новоархангельськ Новоархангельського району
Кіровоградської області, відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» ст. 12,40, 118,120,121, та п. 12 перехідних положень
Земельного Кодексу України селищна рада,
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж та передачі у власність земельної ділянки громадянину
Чабаненку Олександру Анатолійовичу в смт. Новоархангельськ по
вул. Червона, 73 Новоархангельського району Кіровоградської області.
2. Передати у власність земельну ділянку громадянину
Чабаненку Олександру Анатолійовичу загальною площею 0,1500 га, в тому числі
по угіддях: 0,1500 га земель - для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер
3523655100:50:124:0007 із земель житлової та громадської забудови
по вул. Червона, 73 в смт. Новоархангельськ Новоархангельського району
Кіровоградської області.
3. Громадянину Чабаненку О.А., зареєструвати право власності земельною
ділянкою.
4. Зобов’язати громадянина Чабаненка О.А., використовувати земельну ділянку по
прямому цільовому призначенню та виконувати обов’язки власника земель
відповідно до вимог Земельного Кодексу.

Селищний голова

Ю.Шамановський.

Новоархангельська селищна рада
Новоархангельського району
Кіровоградської області
Двадцять третя сесія
7 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
Від 2018 року

№
СМТ

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК

Про затвердження проекту із землеустрою
та передачу у власність земельних ділянок
гр. Басалига О.М.
Розглянувши проект із землеустрою щодо відведення земельних ділянок
у власність, відповідно, ст. 20, 50 Закону України «Про землеустрій», Постанови Кабінету
Міністрів від 26 травня 2004 року № 667, ст. 118,121 Земельного Кодексу України на
підставі статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні " селищна
рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельних ділянок
у власність громадянину Басалига Олександру Миколайовичу
в смт. Новоархангельськ Новоархангельського району Кіровоградської області.
2. Передати у власність громадянину Басалига Олександру Миколайовичу
земельні ділянки загальною площею 0,5595 га, в тому числі по угіддях:
0,1500 га земель - для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка ) кадастровий номер
3523655100:50:072:0005 за рахунок земель житлової і громадської забудови
та 0,4095 га ріллі – для ведення особистого селянського господарства, кадастровий
номер 3523655100:50:072:0006 по вул. Фермерська, 5
в смт.
Новоархангельськ Новоархангельського району Кіровоградської області.
3. Громадянину Басалига О.М., зареєструвати право власності земельними ділянками.
4. Зобов’язати громадянина Басалига О.М., використовувати земельні ділянки по
прямому цільовому призначенню та виконувати обов’язки власника землі
відповідно до вимог Земельного Кодексу.

Селищний голова

Ю.Шамановський.

Новоархангельська селищна рада
Новоархангельського району
Кіровоградської області
Двадцять третя сесія
7 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
Від

2018 року

№
СМТ

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК

Про затвердження проекту землеустрою
та передачу у власність земельних ділянок
гр. Грабчак Н.В.
Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у
власність, відповідно, ст. 20, 50 Закону України «Про землеустрій», Постанови Кабінету
Міністрів від 26 травня 2004 року № 667, ст. 118,121 Земельного Кодексу України на
підставі статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні " селищна
рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок
у власність громадянці Грабчак Наталії Володимирівні в с. Журівка
Новоархангельського району Кіровоградської області.
2. Передати у власність громадянці Грабчак Наталії Володимирівні
земельні ділянки загальною площею 0,8939 га, в тому числі по угіддях:
0,2500 га - для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд ( присадибна ділянка ) кадастровий номер
3523655100:51:000:0029 за рахунок земель житлової та громадської забудови та
0,3195 га ріллі – для ведення особистого селянського господарства, кадастровий
номер 3523655100:51:000:0030 із земель сільськогосподарського призначення в
с. Журівка по вул. Урожайна, 14 та 0,3244 га ріллі – для ведення особистого
селянського господарства, кадастровий номер 3523655100:02:000:0702 із земель
сільськогосподарського призначення в с. Журівка Новоархангельського району
Кіровоградської області.
3. Громадянці Грабчак Н.В., зареєструвати право власності земельними ділянками.
4. Зобов’язати громадянку Грабчак Н.В., використовувати земельні ділянки по
прямому цільовому призначенню та виконувати обов’язки власника землі
відповідно до вимог Земельного Кодексу.
Селищний голова
Ю.Шамановський.

Новоархангельська селищна рада
Новоархангельського району
Кіровоградської області
Двадцять третя сесія
7 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
Від 2018 року

№
СМТ

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК

Про затвердження проекту із землеустрою
та передачу у власність земельної ділянки
гр. Шевченко А.В.
Розглянувши проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність, відповідно, ст. 20, 50 Закону України «Про землеустрій», Постанови Кабінету
Міністрів від 26 травня 2004 року № 667, ст. 118,121 Земельного Кодексу України на
підставі статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні " селищна
рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянці Шевченко Аліні Владиславівні
в смт. Новоархангельськ по вул. Слави, 108 Новоархангельського району
Кіровоградської області.
2. Передати у власність громадянці Шевченко Аліні Владиславівні
земельну ділянку загальною площею 0,1500 га, в тому числі по угіддях:
0,1081 га земель - для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка ) кадастровий номер
3523655100:50:121:0016 за рахунок земель житлової та громадської забудови
в смт. Новоархангельськ по вул. Слави, 108 Новоархангельського району
Кіровоградської області.
3. Громадянці Шевченко А.В., зареєструвати право власності земельною ділянкою.
4. Зобов’язати громадянку Шевченко А.В., використовувати земельну ділянку по
прямому цільовому призначенню та виконувати обов’язки власника землі
відповідно до вимог Земельного Кодексу.

Селищний голова

Ю.Шамановський.

Новоархангельська селищна рада
Новоархангельського району
Кіровоградської області
Двадцять третя сесія
7 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
Від

2018 року

№
СМТ

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК

Про затвердження проекту землеустрою
та передачу у власність земельних ділянок
гр. Назаренко Н.В.
Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у
власність, відповідно, ст. 20, 50 Закону України «Про землеустрій», Постанови Кабінету Міністрів
від 26 травня 2004 року № 667, ст. 118,121 Земельного Кодексу України на підставі статті 26
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок
у власність громадянці Назаренко Наталії Володимирівні в с. Синюха
Новоархангельського району Кіровоградської області.
2. Передати у власність громадянці Назаренко Наталії Володимирівні
земельні ділянки загальною площею 1,8394 га, в тому числі по угіддях:
0,2500 га - для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд ( присадибна ділянка ) кадастровий номер 3523655100:54:000:0057 за рахунок
земель житлової та громадської забудови та 0,7151 га ріллі – для ведення особистого
селянського господарства, кадастровий номер 3523655100:54:000:0056 із земель
сільськогосподарського призначення в с. Синюха по вул. Шишова, 84; 0,5661 га ріллі
– для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер
3523655100:54:000:0059 із земель сільськогосподарського призначення в с. Синюха по
вул. Степова; 0,3082 га
ріллі - для ведення особистого селянського
господарства, кадастровий номер 3523655100:54:000:0058 в с. Синюха по вул. Степова
Новоархангельського району Кіровоградської області.
3. Громадянці Назаренко Н.В., зареєструвати право власності земельними ділянками.
4. Зобов’язати громадянку Назаренко Н.В., використовувати земельні ділянки по прямому
цільовому призначенню та виконувати обов’язки власника землі відповідно до вимог
Земельного Кодексу.
Селищний голова

Ю.Шамановський.

Новоархангельська селищна рада
Новоархангельського району
Кіровоградської області
Двадцять третя сесія
7 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
Від 2018 року

№
СМТ

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК

Про затвердження проекту із землеустрою
та передачу у власність земельних ділянок
гр. Биченко Т.О.
Розглянувши проект із землеустрою щодо відведення земельних ділянок
у власність, відповідно, ст. 20, 50 Закону України «Про землеустрій», Постанови Кабінету
Міністрів від 26 травня 2004 року № 667, ст. 118,121 Земельного Кодексу України на
підставі статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні " селищна
рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельних ділянок
у власність громадянці Биченко Тетяні Олексіївні
в смт. Новоархангельськ Новоархангельського району Кіровоградської області.
2. Передати у власність громадянці Биченко Тетяні Олексіївні
земельні ділянки загальною площею 0,1816 га, в тому числі по угіддях:
0,1500 га земель - для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка ) кадастровий номер
3523655100:50:040:0044 за рахунок земель житлової і громадської забудови
та 0,0316 га ріллі – для ведення особистого селянського господарства,
кадастровий номер 3523655100:50:040:0043 по вул. Чкалова, 39
в смт. Новоархангельськ Новоархангельського району Кіровоградської області.
3. Громадянці Биченко Т.О., зареєструвати право власності земельними ділянками.
4. Зобов’язати громадянку Биченко Т.О., використовувати земельні ділянки по
прямому цільовому призначенню та виконувати обов’язки власника землі
відповідно до вимог Земельного Кодексу.
Селищний голова

Ю.Шамановський.

Новоархангельська селищна рада
Новоархангельського району
Кіровоградської області
Двадцять третя сесія
7 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
Від

2018 року

№
СМТ

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК

Про внесення змін до рішення
№ 1202 двадцять першої сесії
Новоархангельської селищної
ради від 3 травня 2018 року.

Розглянувши заяву гр. Владова В.В., про внесення змін до рішення
№ 1202 двадцять першої сесії Новоархангельської селищної ради від 3 травня 2018 року,
відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 35, 40,
116,118, та п. 12 Перехідних Положень Земельного Кодексу України, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Новоархангельської селищної ради № 1202 двадцять
першої сесії від 3 травня 2018 року та в пункті 1; земельну ділянку «0,0800 га»
замінити на «0,1129 га» в зв’язку з уточненням земельної ділянки,
а далі по тексту.

Селищний голова

Ю.Шамановський.

Новоархангельська селищна рада
Новоархангельського району
Кіровоградської області
Двадцять третя сесія
7 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
Від

2018 року

№
СМТ

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК

Про внесення змін до рішення
№ 868 п’ятнадцятої сесії
Новоархангельської селищної
ради від 27 липня 2017 року.

Розглянувши заяву гр. Горовенко Т.Ю., про внесення змін до рішення
№ 868 п’ятнадцятої сесії Новоархангельської селищної ради від 27 липня 2017 року,
відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 35, 40,
116,118, та п. 12 Перехідних Положень Земельного Кодексу України, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Новоархангельської селищної ради № 868 п’ятнадцятої
сесії від 27 липня 2017 року та в пункті 1; земельну ділянку «0,50 га» замінити на
«0,7483 га» в зв’язку з уточненням земельної ділянки та адресу
«вул. Череднюка, 186» замінити на адресу «вул. Череднюка», а далі по тексту.

Селищний голова

Ю.Шамановський.

Новоархангельська селищна рада
Новоархангельського району
Кіровоградської області
Двадцять третя сесія
7 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
Від 2018 року

№
СМТ

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК

Про внесення змін до рішення
№ 1200 двадцять першої сесії
Новоархангельської селищної
ради від 3 травня 2018 року.

Розглянувши заяву гр. Заєць О.І., про внесення змін до рішення № 1200
двадцять першої сесії Новоархангельської селищної ради від 3 травня 2018 року,
відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 35, 40,
116,118, та п. 12 Перехідних Положень Земельного Кодексу України, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Новоархангельської селищної ради № 1200 двадцять
першої сесії від 3 травня 2018 року та в пункті 1 слово «технічна документація»
замінити на слово «проект», а далі по тексту.

Селищний голова

Ю.Шамановський.

Новоархангельська селищна рада
Новоархангельського району
Кіровоградської області
Двадцять третя сесія
7 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
Від 2018 року

№
СМТ

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК

Про внесення змін до рішення
№ 1197 двадцять першої сесії
Новоархангельської селищної
ради від 3 травня 2018 року.

Розглянувши заяву гр. Самойленко В.В., про внесення змін до рішення №
1200 двадцять першої сесії Новоархангельської селищної ради від 3 травня 2018 року,
відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 35, 40,
116,118, та п. 12 Перехідних Положень Земельного Кодексу України, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Новоархангельської селищної ради № 1197 двадцять
першої сесії від 3 травня 2018 року та в пункті 1 слово «технічна документація»
замінити на слово «проект», а далі по тексту.

Селищний голова

Ю.Шамановський.

Новоархангельська селищна рада
Новоархангельського району
Кіровоградської області
Двадцять третя сесія
7 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
Від

2018 року

№
СМТ

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК

Про внесення змін до рішення
№ 942 сімнадцятої сесії
Новоархангельської селищної
ради від 28 вересня 2017 року.

Розглянувши заяву гр. Семенюк В.М., про внесення змін до рішення
№ 942 сімнадцятої сесії Новоархангельської селищної ради від 28 вересня 2017 року,
відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 35, 40,
116,118, та п. 12 Перехідних Положень Земельного Кодексу України, селищна рада
ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Новоархангельської селищної ради № 942 сімнадцятої
сесії від 28 вересня 2017 року та пункт 1 викласти в наступній редакції; Дати дозвіл
на розроблення технічної документації із землеустрою, щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок загальною площею 0,2823 га, в тому числі по
угіддях: 0,1500 га земель – для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової
та громадської забудови та 0,1323 га ріллі – для ведення особистого селянського
господарства із земель сільськогосподарського призначення, а далі по тексту.

Селищний голова

Ю.Шамановський.

Новоархангельська селищна рада
Новоархангельського району
Кіровоградської області
Двадцять третя сесія
7 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
Від

2018 року

№
СМТ

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК

Про внесення змін до рішення
№ 919 сімнадцятої сесії
Новоархангельської селищної
ради від 28 вересня 2017 року.

Розглянувши заяву гр. Сергієнко Л.С., про внесення змін до рішення
№ 919 сімнадцятої сесії Новоархангельської селищної ради від 28 вересня 2017 року,
відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 35, 40,
116,118, та п. 12 Перехідних Положень Земельного Кодексу України, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Новоархангельської селищної ради № 919 сімнадцятої
сесії від 28 вересня 2017 року та в пункті 1; земельну ділянку «0,2000 га» замінити
на «0,5700 га» в зв’язку з уточненням земельної ділянки, а далі по тексту.

Селищний голова

Ю.Шамановський.

Новоархангельська селищна рада
Новоархангельського району
Кіровоградської області
Двадцять третя сесія
7 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
Від 2018 року

№
СМТ

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК

Про внесення змін до рішення
№ 1071 дев’ятнадцятої сесії
Новоархангельської селищної
ради від 22 грудня 2017 року.

Розглянувши заяву гр. Сіденка В.І., про внесення змін до рішення № 1071
дев’ятнадцятої сесії Новоархангельської селищної ради від 22 грудня 2017 року,
відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 35, 40,
116,118, та п. 12 Перехідних Положень Земельного Кодексу України, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Новоархангельської селищної ради № 1071 дев’ятнадцятої
сесії від 22 грудня 2017 року та в пункті 1 слово «технічна документація»
замінити на слово «проект», а далі по тексту.

Селищний голова

Ю.Шамановський.

