НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ДВАДЦЯТА СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від

2018 року

№ ПРОЕКТ
смт Новоархангельськ

Про звільнення від оплати дітей за
відвідування дошкільного
навчального закладу № 4, № 1
Розглянувши клопотання завідуючих дошкільними навчальними закладами № 4
Стоколос Ю.І. № 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 січня 2018 року на 50 % від оплати за відвідування дошкільного
навчального закладу № 4 «Сонечко» дитину, із багатодітної сім’ї:
- Заярну Аліну Олегівну;
- Шпак Єгора Олеговича;
- Арделян Діану Олександрівну;
- Арделян Ростислава Олександровича;
- Качан Назара Сергійовича;
- Ярошенка Олександра Вадимовича;
- Скамрову Катерину Ігорівну;
- Врублевську Руслану Романівну
- Андрейченка Івана Володимировича;
- Романчука Олександра Олександровича;
- Комар Надію Миколаївну;
- Комар Любов Володимирівну.
2. Звільнити з 1 січня 2018 року на 50 % від оплати за відвідування дошкільного
навчального закладу № 4 «Сонечко», № 1 «Ромашка», дитину, матір якої має статус матері
– одиначки:
- Телігу Галину Михайлівну;
- Паращука Юрія Дмитровича.
3.Дане рішення діє до кінця поточного року (до 31.12.2018 року).
4. Дане рішення направити завідуючим дошкільними навчальними закладами № 4
«Сонечко» Стоколос Ю.І., № 1 «Ромашка» Тельній І.О., для відому.
Селищний голова
Шамановський Ю.П.

Новоархангельська селищна рада
Новоархангельського району Кіровоградської області
Двадцята сесія
Сьомого скликання
Проект Рішення
Від

2018 року
СМТ

№ проект
НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки в оренду
терміном на 10 років гр.Шамановському Я.Ю.
Розглянувши заяву гр.Шамановського Я.Ю., про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду по вулиці Набережній, 25а,
смт Новоархангельськ загальною площею 0,2337 га на підставі пункту 34 статті 26
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 93,123, 124
Земельного Кодексу України, статті 5 Закону України "Про оренду землі" селищна
рада
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду
терміном на 10 років гр.Шамановському Ярославу Юрійовичу загальною площею
0,2337 га за адресою: Кіровоградська область, смт Новоархангельськ,
вул.Набережна,25а.
2. Надати в оренду земельну ділянку строком на 10 років гр.Шамановському
Ярославу Юрійовичу загальною площею 0,2337 га, які знаходяться під комплексом
нежитлових будівель, з них: 0,2337 га (згідно КВ ЦПЗ В.03.07) для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі за рахунок земель житлової та громадської забудови,
що перебувають в запасі Новоархангельською селищної ради.
3. Встановити орендну плату у розмірі 10% від нормативної грошової оцінки
( з урахуванням коефіцієнта індексації ) в рік. Орендна плата вноситься орендарем
щомісячно , рівними частинами, не пізніше 25 числа кожного місяця. Розмір орендної
плати переглядається один раз на три роки. За несвоєчасне внесення орендної плати з
орендаря стягується пеня в розмірі 0,3% недоїмки за кожний день прострочення.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на землевпорядника
селищної ради Цимбалюк Л.Б.
Селищний голова

Ю.П.Шамановський

Новоархангельська селищна рада
Новоархангельського району Кіровоградської області
Двадцята сесія
Сьомого скликання
Проект Рішення
Від

2018 року
СМТ

№ проект
НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки в оренду
терміном на 25 років ФОП Малій Ю.В.
Розглянувши заяву ФОП Малої Ю.В., про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду строком на 25 років площею
0,0165 га під розміщення телекомунікаційної мачти на території Новоархангельської
селищної ради в межах с.Журівка на підставі пункту 34 статті 26 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні", статей 93,123, 124 Земельного Кодексу України,
статті 5 Закону України "Про оренду землі" селищна рада

ВИРІШИЛА:
1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду
терміном на 25 років ФОП Малій Юлії Вікторівні загальною площею 0,0165 га за
адресою: Кіровоградська область, Новоархангельський район, с.Журівка.
2. Надати в оренду земельну ділянку строком на 25 років ФОП Малій Юлії
Вікторівні загальною площею 0,0165 га, в тому числі по угіддях: 0,0165 газабудованих земель, які використовуються в комерційних цілях, за рахунок земель
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, що
перебувають в запасі на території Новоархангельської селищної ради, під розміщення
телекомунікаційної мачти в межах с.Журівка Новоархангельського району,
Кіровоградської області.
3. Встановити орендну плату у розмірі 10% від нормативної грошової оцінки
( з урахуванням коефіцієнта індексації ) в рік. Орендна плата вноситься орендарем
щомісячно , рівними частинами, не пізніше 25 числа кожного місяця. Розмір орендної
плати переглядається один раз на три роки. За несвоєчасне внесення орендної плати з
орендаря стягується пеня в розмірі 0,3% недоїмки за кожний день прострочення.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на землевпорядника
селищної ради Цимбалюк Л.Б.
Селищний голова

Ю.П.Шамановський

Новоархангельська селищна рада
Новоархангельського району Кіровоградської області

Двадцята сесія
Сьомого скликання
Проект Рішення
Від

2018 року

№ проект
СМТ

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК

Про розірвання договору оренди земельної
ділянки площею 0,5007 га по вул. Чкалова, 131
в смт Новоархангельську

Розглянувши заяву гр. Малої Ольги Федорівни «про розірвання договору оренди
земельної ділянки площею 0,5007 га по вул. Чкалова, 131 в смт Новоархангельську,
Кіровоградської області відповідно до ст.12, 140 Земельного Кодексу України, на
підставі статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", селищна
рада
ВИРІШИЛА:
1. Розірвати договір оренди земельної ділянки площею 0,5007 га кадастровий
номер 3523655100:50:099:0002 по вул. Чкалова, 131 в смт Новоархангельську
зареєстрованого у відділі Держкомзему у Новоархангельському районі
03.06.2011 року за № 352360004000194.
2. 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
Двадцята

сесія

Сьомого скликання
Проект Р І Ш Е Н Н Я
Від 2018 року
СМТ

№ проект
НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК

Про надання дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою
щодо відновлення меж земельної ділянки
площею 0,3114 га гр. Голінській Т.М.
Розглянувши заяву громадянки Голінської Тетяни Михайлівни, про надання
дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо відновлення меж
земельної ділянки площею 0,3114 га під розміщення АЗС, що знаходиться за адресою
Кіровоградська область, смт.Новоархангельськ, по автодорозі Стрий-ТернопільКіровоград-Знам’янка 595 км-539 км відповідно до ст. 12, 93, 124 Земельного Кодексу
України, ст. 20,50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» селищна рада

ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою
щодо відновлення меж земельної ділянки загальною площею 0,3114 га у тому
числі: 0,3114 га , із земель промисловості, транспорту, зв’язку,
енергетики, оборони та іншого призначення для розміщення автозаправочної
станції гр.Голінській Тетяні Михайлівні, що знаходиться за адресою:
Кіровоградська область, смт Новоархангельськ, по автодорозі
Стрий-Тернопіль- Кіровоград-Знам’янка 595 км-539 км.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста селищної ради
Цимбалюк Л.Б.

Селищний голова

Ю.Шамановський

Новоархангельська селищна рада
Новоархангельського району Кіровоградської області
Двадцята

сесія

Сьомого скликання
Проект Р І Ш Е Н Н Я
Від 2018 року
СМТ

№ проект
НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК

Про надання дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою
площею 0,5007 га гр. Стеценко М.М.
Розглянувши заяву гр. Стеценко Миколи Миколайовича, про надання дозволу на
розроблення технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
оренду на 49 років гр.Стеценко М.М. площею 0,5007 га під розміщення господарського
двору, що знаходиться за адресою Кіровоградська область, смт.Новоархангельськ,
вул.Чкалова,131 відповідно до ст. 12, 93, 124 Земельного Кодексу України, статті 5
Закону України "Про оренду землі", пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» селищна рада

ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо
відведення земельної ділянки в оренду на 49 років загальною площею 0,5007 га у
тому числі: 0,5007 га , за рахунок земель сільськогосподарського призначення під
розміщення господарського двору гр.Стеценко Миколі Миколайовичу,
що знаходиться за адресою: Кіровоградська область, смт Новоархангельськ,
вул.Чкалова,131.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань
будівництва та житлово-комунального господарства селищної ради.

Селищний голова

Ю.Шамановський

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ДВАДЦЯТА СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 2018 року

проект
смт Новоархангельськ

Про затвердження технічної
документації із землеустрою
щодо інвентаризації земель
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 проведення
інвентаризації земель комунальної власності за межами населених пунктів
Новоархангельської селищної ради Кіровоградської області та зареєструвати право
власності громади Новоархангельської селищної ради на земельні ділянки комунальної
власності за межами населених пунктів Новоархангельської селищної ради загальною
площею 2940,10 га.
2.
Контроль за виконанням покласти на землевпорядника Новоархангельської
селищної ради.

Селищний голова

Ю.П.Шамановський

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ДВАДЦЯТА СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 2018 року

№ ПРОЕКТ
смт Новоархангельськ

Про звільнення від сплати податку
на нерухоме майно на 2018 рік
Розглянувши
клопотання
директора
Благодійного
фонду
«Розвиток
Новоархангельщини» про звільнення від сплати податку на нерухоме майно,у
відповідності до Закону України від 28.12.2014 року №71-У111, «Про внесення змін до
Податкового кодексу України» на підставі ст.266 п.1.5 ст.267 п.2 ст.213, ст.215 п.3.10
ст.268 п.4 керуючись п 24. ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

селищна
рада
вирішила:
1. Звільнити від сплати податку на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки для
фізичних та юридичних осіб, в тому числі нерезидентів, які не є власником об’єктів
житлової та/або нежитлової нерухомості та визначені п.п266.1 п.266.1статті 266
Податкового Кодексу України:
1.1. Благодійний фонд «Розвиток Новоархангельщини»звільнити від сплати податку на
нерухоме майно, (житловий будинок за адресою: провулок Зелений Гай №14 смт
Новоархангельськ Кіровоградська область).
2. Копію цього рішення надати до Новоархангельського відділення Маловисківської
ОДПІ Головного управління міндоходів у Кіровоградській області для відома.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну планово-бюджетну
комісію селищної ради.

Селищний голова

Шамановський Ю.П.

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ДВАДЦЯТА СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від

2018 року

№ ПРОЕКТ
смт Новоархангельськ

Про внесення змін до рішення «Про затвердження
«Правил благоустрою території Новоархангельської
селищної ради за № 228 від 14.04.2016 року
Відповідно до статтей 25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,статті 19 Конституції України, статті 10 Закону України «Про
благоустрій населених пунктів», наказу Міністерства з питань житловокомунального господарства України від 23.12.2010 №462 «Про затвердження
методичних рекомендацій щодо розроблення програм (планів заходів) з
благоустрою населених пунктів», селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Правил благоустрою території Новоархангельської
селищної ради в частині пункту 11, доповнивши підпунктом 11.7- приватним
підприємцям та власникам (орендарям) магазинів, МАФів утримувати в
належному санітарному стані, території, які прилягають до торгівельних
закладів (прибирання сміття, очищення територій від снігу, криги, тощо.)
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію питань будівництва та житлово-комунального господарства.

Селищний голова

Шамановський Ю.П.

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

2018 року

№
СМТ

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК

Про надання дозволу на розроблення
проекту із землеустрою
гр. Дідковській О.Ф.
Розглянувши заяву гр. Дідковської О.Ф., 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 Дідковській Олені Федорівні загальною
площею 0,9000 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 0,7500 га ріллі – для ведення
особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського
призначення в смт. Новоархангельськ
по
вул. В.Т. Жебровського, 132 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
Двадцята сесія
7 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
Від

2018 року

№
СМТ

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК

Про надання дозволу на розроблення
проекту із землеустрою
гр. Аліценко Г.О.
Розглянувши заяву гр. Аліценко Г.О., 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 Аліценко Григорію Онисійовичу загальною
площею 0,9800 га, в тому числі по угіддях:
0,2500 га
земель - малоповерхової забудови для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок
земель житлової та громадської забудови та 0,7300 га ріллі – для ведення
особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського
призначення в с. Синюха
по вул. Слави, 7
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
Двадцята сесія
7 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
Від 2018 року

№
СМТ

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК

Про надання дозволу на розроблення
проекту із землеустрою
гр. Бедіній В.М.
Розглянувши заяву гр. Бедіної В.М ., 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 громадянці Бедіній Валентині Миколаївні загальною площею
0,0700 га, в тому числі по угіддях:
0,0700 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.
Енергетична, 40 Новоархангельського р-ну. Кіровоградської обл.
2. Попередити гр. Бедіну В.М., 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
Двадцята сесія
7 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
Від 2018 року

№
СМТ

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК

Про надання дозволу на розроблення
проекту із землеустрою
гр. Голубенко О.П.
Розглянувши заяву гр. Голубенко О.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, 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 громадянці Голубенко Оксані Петрівні 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, 42 Новоархангельського р-ну. Кіровоградської обл.
2.Попередити гр. Голубенко О.П., 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
Двадцята сесія
7 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
Від

2018 року

№
СМТ

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК

Про надання дозволу на розроблення
проекту із землеустрою
гр. Миронюк І.О.
Розглянувши заяву гр. Миронюк І.О., 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 Миронюк Інні Олександрівні загальною
площею 1,5000 га, в тому числі по угіддях:
0,2500 га
земель - малоповерхової забудови для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок
земель житлової та громадської забудови та 1,2500 га ріллі – для ведення
особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського
призначення в с. Синюха
по вул. Слави, 64
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
Двадцята сесія
7 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
Від 2018 року

№
СМТ

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК

Про надання дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою
гр. Андрущенко Г.Я.
Розглянувши заяву гр. Андрущенко Г.Я., 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
Андрущенко
Галині Яківні загальною площею 0,0629 га, в тому числі
по угіддях:
0,0629 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, 67 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
Двадцята сесія
7 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
Від 2018 року

№
СМТ

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК

Про надання дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою
гр. Апостолову В.В.
Розглянувши заяву гр. Апостолова В.В., про надання дозволу на
розроблення технічної документації із землеустрою, щодо встановлення (відновлення)
меж земельних ділянок, 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 земельних ділянок громадянину
Апостолову
Віктору Васильовичу загальною площею 0,1650 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 0,0150 га ріллі – для ведення особистого селянського господарства із
земель сільськогосподарського призначення в смт. Новоархангельськ по вул.
Шевченка, 82 Новоархангельського р-ну. Кіровоградської обл.
2. Уточнену площу земельних ділянок 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
Двадцята сесія
7 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
Від 2018 року

№
СМТ

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК

Про надання дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою
гр. Волковій В.Г.
Розглянувши заяву гр. Волкової В.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
Волковій
Вірі Григорівні загальною площею 0,1134 га, в тому числі
по
угіддях: 0,1134 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.
Шевченка, 36 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
Двадцята сесія
7 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
Від 2018 року

№
СМТ

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК

Про надання дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою
гр. Гаджієвій О.О.
Розглянувши заяву гр. Гаджієвої О.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
Гаджієвій
Олені Олександрівні загальною площею 0,0799 га, в тому числі
по
угіддях: 0,0799 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.Грушевського, 11 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
Двадцята сесія
7 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
Від 2018 року

№
СМТ

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК

Про надання дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою
гр. Голючик Л.В.
Розглянувши заяву гр. Голючик Л.В., 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:
1Дати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою, щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки громадянці
Голючик
Любов Василівні 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, 62 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
Двадцята сесія
7 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
Від 2018 року

№
СМТ

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК

Про надання дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою
гр. Задорожній Л.І.
Розглянувши заяву гр. Задорожньої Л.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
Задорожній
Любов Іванівні загальною площею 0,0604 га, в тому числі
по
угіддях: 0,0604 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.
Пушкіна, 22 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
Двадцята сесія
7 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
Від 2018 року

№
СМТ

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК

Про надання дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою
гр. Олійник С.П.
Розглянувши заяву гр. Олійник С.П., про надання дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок, 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 земельних ділянок громадянину
Олійник
Семену Петровичу загальною площею 0,1666 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 0,0166 га садів – для ведення індивідуального садівництва із земель
сільськогосподарського призначення в смт. Новоархангельськ по вул. Мальовнича,
23/6 Новоархангельського р-ну. Кіровоградської обл.
2. Уточнену площу земельних ділянок 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
Двадцята сесія
7 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
Від 2018 року

№
СМТ

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК

Про надання дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою
гр. Парфенюк В.І.
Розглянувши заяву гр. Парфенюк В.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
Парфенюк
Валентині Іванівні загальною площею 0,1195 га, в тому числі
по
угіддях: 0,1195 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.
С.Сурженка, 8 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
Двадцята сесія
7 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
Від 2018 року

№
СМТ

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК

Про надання дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою
гр. Поліщук Т.К.
Розглянувши заяву гр. Поліщук Т.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 громадянці
Поліщук
Тетяні Кирилівні загальною площею 0,0702 га, в тому числі
по
угіддях: 0,0702 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.
Комарова, 15 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
Двадцята сесія
7 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
Від 2018 року

№
СМТ

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК

Про надання дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою
гр. Редькіній В.І.
Розглянувши заяву гр. Редькіної В.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
Редькіній
Валентині 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.
Шевченка, 43 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
Двадцята сесія
7 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
Від 2018 року

№
СМТ

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК

Про надання дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою
гр. Чабаненко А.Л.
Розглянувши заяву гр. Чабаненко А.Л., про надання дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок, 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 земельних ділянок громадянину
Чабаненко
Анатолію Леонідовичу загальною площею 0,1600 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 0,0100 га ріллі – для ведення особистого селянського
господарства із земель сільськогосподарського призначення в смт.
Новоархангельськ по вул. Овражна, 1 Новоархангельського р-ну. Кіровоградської
обл.
2. Уточнену площу земельних ділянок 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
Двадцята сесія
7 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
Від 2018 року

№
СМТ

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК

Про надання дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою
гр. Горецькому О.С., та Горецькій С.І.
Розглянувши заяву гр. Горецького О.С., та Горецької С.І., 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 сумісну власність громадянам
Горецькому Олександру Сергійовичу та Горецькій Світлані Іванівні загальною
площею 0,1000 га, в тому числі по угіддях: 0,1000 га земель - для обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок
земель житлової та громадської забудови в
смт.
Новоархангельськ по вул. Центральна, 109 Новоархангельського р-ну.
Кіровоградської обл.
2. Уточнену площу земельних ділянок 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.

ДВАДЦЯТА 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. Вовкодав Т.Л.

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж та передачі у власність земельної ділянки громадянці Вовкодав Т.Л.,
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
Вовкодав Тетяні Леонідівні в смт. Новоархангельськ по
вул. Комарова, 22 Новоархангельського району Кіровоградської області.
2. Передати у власність земельну ділянку громадянці Вовкодав Тетяні Леонідівні
загальною площею 0,0647 га, в тому числі по угіддях: 0,0647 га земель - для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), кадастровий номер 3523655100:50:080:0009 із земель
житлової та громадської забудови по вул. Комарова, 22 в смт. Новоархангельськ
Новоархангельського району Кіровоградської області.
3. Громадянці Вовкодав Т.Л., зареєструвати право власності земельною ділянкою.
4. Зобов’язати громадянку Вовкодав Т.Л., використовувати земельну ділянку по
прямому цільовому призначенню та виконувати обов’язки власника земель
відповідно до вимог Земельного Кодексу.

Селищний голова

Ю.Шамановський.

ДВАДЦЯТА 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. Йордовській М.Ф.

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж та передачі у власність земельної ділянки громадянці Йордовській
М.Ф.,
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:
Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж та передачі у власність земельної ділянки
громадянці
Йордовській Михайлині Федорівні в смт.
Новоархангельськ по вул. Слави, 134
Новоархангельського району
Кіровоградської області.
2.
Передати у власність земельну ділянку громадянці
Йордовській Михайлині Федорівні загальною площею 0,1372 га, в тому числі по
угіддях:
0,1372 га земель - для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),
кадастровий номер 3523655100:50:121:0015 із земель житлової та громадської
забудови по вул. Слави, 134
в смт. Новоархангельськ
Новоархангельського району Кіровоградської області.
3. Громадянці Йордовській М.Ф., зареєструвати право власності земельною
ділянкою.
4. Зобов’язати громадянку Йордовську М.Ф., використовувати земельну ділянку по
прямому цільовому призначенню та виконувати обов’язки власника земель
відповідно до вимог Земельного Кодексу.
1.

Селищний голова

Ю.Шамановський.

ДВАДЦЯТА 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. Кайпак Н.М.

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж та передачі у власність земельної ділянки громадянці Кайпак Н.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:
Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж та передачі у власність земельної ділянки
громадянці
Кайпак Наталії Миколаївні в смт.
Новоархангельськ по
вул. С. Сурженка, 58
Новоархангельського району Кіровоградської області.
2.
Передати у власність земельну ділянку громадянці
Кайпак Наталії Миколаївні загальною площею 0,1242 га, в тому числі по угіддях:
0,1242 га земель - для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер
3523655100:50:119:0023 із земель житлової та громадської забудови по вул. С.
Сурженка, 58 в смт. Новоархангельськ Новоархангельського району
Кіровоградської області.
3. Громадянці Кайпак Н.М., зареєструвати право власності земельною ділянкою.
4. Зобов’язати громадянку Кайпак Н.М., використовувати земельну ділянку по
прямому цільовому призначенню та виконувати обов’язки власника земель
відповідно до вимог Земельного Кодексу.
1.

Селищний голова

Ю.Шамановський.

ДВАДЦЯТА 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. Качур А.М.
Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж та
передачі у власність земельних ділянок громадянину Качур А.М., 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:
Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення меж та передачі у власність земельних ділянок громадянину Качур
Анатолію Миколайовичу
в смт. Новоархангельськ по вул. КІМ, 15
Новоархангельського району Кіровоградської області.
2.
Передати у власність земельні ділянки громадянину Качур
Анатолію Миколайовичу
загальною площею 0,5027 га, в тому
числі по угіддях:
0,1500 га земель - для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), кадастровий номер 3523655100:50:099:0020
із земель
житлової та громадської забудови та 0,3527 га ріллі - для ведення особистого
селянського господарства, кадастровий номер 3523655100:50:099:0019
із
земель сільськогосподарського призначення в смт. Новоархангельськ по
вул. КІМ, 15 Новоархангельського району Кіровоградської області.
3. Громадянину Качур А.М., зареєструвати право власності земельними ділянками.
4. Зобов’язати громадянина Качур А.М., використовувати земельні ділянки по
прямому цільовому призначенню та виконувати обов’язки власника земель
відповідно до вимог Земельного Кодексу.
1.

Селищний голова

Ю.Шамановський.

ДВАДЦЯТА 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. Поліщук О.А.

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж та передачі у власність земельної ділянки громадянці Поліщук 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:
Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж та передачі у власність земельної ділянки
громадянці
Поліщук Олені Анатоліївні в смт.
Новоархангельськ по
вул. Червона, 4-А
Новоархангельського району Кіровоградської області.
2.
Передати у власність земельну ділянку громадянці
Поліщук Олені Анатоліївні загальною площею 0,0556 га, в тому числі по угіддях:
0,0556 га земель - для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер
3523655100:50:084:0021 із земель житлової та громадської забудови по вул.
Червона, 4-А в смт. Новоархангельськ Новоархангельського району
Кіровоградської області.
3. Громадянці Поліщук О.А., зареєструвати право власності земельною ділянкою.
4. Зобов’язати громадянку Поліщук О.А., використовувати земельну ділянку по
прямому цільовому призначенню та виконувати обов’язки власника земель
відповідно до вимог Земельного Кодексу.
1.

Селищний голова

Ю.Шамановський.

ДВАДЦЯТА 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. Сіденко М.Д.

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж та передачі у власність земельної ділянки громадянину Сіденко М.Д.,
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:
Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж та передачі у власність земельної ділянки
громадянину
Сіденко Миколі Дмитровичу в смт.
Новоархангельськ по вул. Лермонтова, 10 Новоархангельського району
Кіровоградської області.
2.
Передати у власність земельну ділянки громадянину
Сіденко Миколі Дмитровичу загальною площею 0,0822 га, в тому числі по
угіддях: 0,0822 га земель - для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер
3523655100:50:050:0008 із земель житлової та громадської забудови по вул.
Лермонтова, 10 в смт. Новоархангельськ Новоархангельського району
Кіровоградської області.
3. Громадянину Сіденко М.Д., зареєструвати право власності земельною ділянкою.
1.

4. Зобов’язати громадянина Сіденко М.Д., використовувати земельну ділянку по
прямому цільовому призначенню та виконувати обов’язки власника земель
відповідно до вимог Земельного Кодексу.

Селищний голова

Ю.Шамановський.

ДВАДЦЯТА 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. Фулзі С.Ф.
Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж та
передачі у власність земельних ділянок громадянці Фулзі С.Ф., 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:
Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення меж та передачі у власність земельних ділянок громадянці Фулзі
Софії Федорівні
в смт. Новоархангельськ по вул. Червона, 83
Новоархангельського району Кіровоградської області.
2.
Передати у власність земельні ділянки громадянці Фулзі
Софії Федорівні
загальною площею 0,3737 га, в тому числі по
угіддях:
0,1500 га земель - для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка), кадастровий номер 3523655100:55:124:0005
із земель житлової та
громадської забудови та 0,2237 га ріллі - для ведення особистого селянського
господарства, кадастровий номер 3523655100:55:124:0004
із земель
1.

сільськогосподарського призначення в смт. Новоархангельськ по
вул. Червона, 83 Новоархангельського району Кіровоградської області.
3. Громадянці Фулзі С.Ф., зареєструвати право власності земельними ділянками.
4. Зобов’язати громадянку Фулгу С.Ф., використовувати земельні ділянки 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
Двадцята сесія
7 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
Від

2018 року

№
СМТ

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК

Про затвердження проекту землеустрою
та передачу у власність земельної ділянки
гр. Павленко М.Ю.
Розглянувши проект 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 землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянину Павленко Миколі Юхимовичу
по вул. Далека, 53 в смт. Новоархангельськ Новоархангельського району
Кіровоградської області.
2. Передати у власність громадянину Павленко Миколі Юхимовичу
земельну ділянку загальною площею 0,7000 га, в тому числі по угіддях:
0,7000 га ріллі – для ведення особистого селянського господарства, кадастровий

номер 3523655100:50:004:0012 із земель сільськогосподарського призначення
по вул. Далека, 53 в смт. Новоархангельськ Новоархангельського району
Кіровоградської області.
3. Громадянину Павленко М.Ю., зареєструвати право власності земельною ділянкою.
4. Зобов’язати громадянина Павленко М.Ю., 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
Двадцята сесія
7 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
Від

2018 року

№
СМТ

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК

Про затвердження проекту землеустрою
та передачу у власність земельної ділянки
гр. Приходько М.І.
Розглянувши проект 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 землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянину Приходько Миколі Івановичу
в с. Солдатське Новоархангельського району Кіровоградської області.
2.Передати у власність громадянину Приходько Миколі Івановичу
земельну ділянку загальною площею 0,2000 га, в тому числі по угіддях:
0,2000 га ріллі – для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер

3523655100:55:000:0073 із земель сільськогосподарського призначення
в с.
Солдатське Новоархангельського району Кіровоградської області.
3. Громадянину Приходько М.І., зареєструвати право власності земельною ділянкою.
4. Зобов’язати громадянина Приходько М.І., 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
Двадцята

сесія

7 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
Від 2018 року

№
СМТ

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК

Про затвердження проекту землеустрою
та передачу у власність земельних ділянок
гр. Циганков В.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 громадянину Циганков Валерію Володимировичу на
території с. Синюха Новоархангельського району Кіровоградської області.
2.
Передати у власність громадянину Циганков Валерію
Володимировичу
земельні ділянки загальною площею 1,2118 га, в тому
числі по угіддях:
- 0,6893 га ріллі – для ведення особистого селянського господарства, кадастровий
номер 3523655100:54:000:0049

- 0,1996 га, ріллі - кадастровий номер 3523655100:54:000:0048
- 0,3229 га, ріллі - кадастровий номер 3523655100:54:000:0042
із земель сільськогосподарського призначення на території с. Синюха
по вул. Шишова Новоархангельського району Кіровоградської області.
3. Громадянину Циганков В.В., зареєструвати право власності земельними
ділянками.
4. Зобов’язати громадянина Циганков В.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
Двадцята

сесія

7 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
Від 2018 року

№
СМТ

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК

Про затвердження проекту землеустрою
та передачу у власність земельних ділянок
гр. Циганков Є.О.
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 громадянину Циганков Євгену Олександровичу на
території с. Синюха Новоархангельського району Кіровоградської області.
2.Передати у власність громадянину Циганков Євгену Олександровичу
земельні ділянки загальною площею 1,9855 га, в тому числі по угіддях:
- 0,2283 га ріллі – для ведення особистого селянського господарства, кадастровий
номер 3523655100:54:000:0050

- 0,4113 га, ріллі - кадастровий номер 3523655100:02:000:0298
- 1,3459 га, ріллі - кадастровий номер 3523655100:54:000:0051
із земель сільськогосподарського призначення на території с. Синюха
Новоархангельської селищної ради Новоархангельського району
Кіровоградської області.
3. Громадянину Циганков Є.О., зареєструвати право власності земельними
ділянками.
4. Зобов’язати громадянина Циганков Є.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
Двадцята сесія
7 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
Від

2018 року

№
СМТ

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК

Про внесення змін до рішення
№ 1942 двадцять шостої сесії
Новоархангельської селищної
ради від 29 січня 2015 року.

Розглянувши заяву гр. Апостолової Н.С., про внесення змін до рішення
№ 1942 двадцять шостої сесії Новоархангельської селищної ради від 29 січня
2015
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 № 1942
двадцять шостої сесії від 29 січня 2015 року та в пункті 1 слово «рілля»
замінити на слово «пасовище», а далі по тексту.

Селищний голова

Ю.Шамановський.

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

2018 року

№
СМТ

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК

Про внесення змін до рішення
№ 991 вісімнадцятої сесії
Новоархангельської селищної
ради від 30 листопада 2017 року.

Розглянувши заяву гр. Биченко Т.О., про внесення змін до рішення № 991
вісімнадцятої сесії Новоархангельської селищної ради від 30 листопада 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 № 991 вісімнадцятої

сесії від 30 листопада 2017 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
Двадцята сесія
7 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
Від 2018 року

№
СМТ

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК

Про внесення змін до рішення
№ 603 одинадцятої сесії
Новоархангельської селищної
ради від 22 грудня 2016 року.
Розглянувши заяву гр. Волкова С.О., про внесення змін до рішення
№ 603 одинадцятої сесії Новоархангельської селищної ради від 22 грудня 2016 року,
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. Внести зміни до рішення № 603 тринадцятої сесії від 22 грудня 2016 року
та п. 1 викласти в наступній редакції: Дати дозвіл на розробку проекту із
землеустрою, щодо відведення земельних ділянок загальною площею

0,3800 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 0,2300
га ріллі, а далі по тексту.
2. 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
Двадцята сесія
7 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
Від

2018 року

№
СМТ

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК

Про внесення змін до рішення
№ 1004 вісімнадцятої сесії
Новоархангельської селищної
ради від 30 листопада 2017 року.

Розглянувши заяву гр. Корольової В.В., про внесення змін до рішення
№ 1004 вісімнадцятої сесії Новоархангельської селищної ради від 30 листопада 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 № 1004 вісімнадцятої
сесії від 30 листопада 2017 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
Двадцята сесія
7 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
Від

2018 року

№
СМТ

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК

Про внесення змін до рішення
№ 1941 двадцять шостої сесії
Новоархангельської селищної
ради від 29 січня 2015 року.

Розглянувши заяву гр. Поліщук Н.А., про внесення змін до рішення
№
1941 двадцять шостої сесії Новоархангельської селищної ради від 29 січня
2015
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 № 1941
двадцять шостої сесії від 29 січня 2015 року та в пункті 1 слово «рілля»
замінити на слово «пасовище», а далі по тексту.

Селищний голова

Ю.Шамановський.

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

2018 року

№
СМТ

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК

Про внесення змін до рішення
№ 1070 дев’ятнадцятої сесії
Новоархангельської селищної
ради від 22 грудня 2017 року.

Розглянувши заяву гр. Поліщук О.А., про внесення змін до рішення
№ 1070 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 № 1070 дев’ятнадцятої
сесії від 22 грудня 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 0,1391 га, в тому числі по
угіддях: 0,0944 га земель – для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової
та громадської забудови та 0,0447 га садів – для ведення індивідуального
садівництва із земель сільськогосподарського призначення, а далі по тексту.

Селищний голова

Ю.Шамановський.

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

2018 року

№
СМТ

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК

Про внесення змін до рішення
№ 1006 вісімнадцятої сесії
Новоархангельської селищної
ради від 30 листопада 2017 року.

Розглянувши заяву гр. Прядун О.П., про внесення змін до рішення
№
1006 вісімнадцятої сесії Новоархангельської селищної ради від 30 листопада 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 № 1006 вісімнадцятої

сесії від 30 листопада 2017 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
Двадцята сесія
7 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
Від

2018 року

№
СМТ

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК

Про внесення змін до рішення
№ 310 сьомої сесії
Новоархангельської селищної
ради від 19 травня 2016 року.

Розглянувши заяву гр. Сухоярського В.А., та Сухоярської С.П
про внесення змін до рішення № 310 сьомої сесії Новоархангельської селищної ради від
19 травня 2016 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 № 310 сьомої сесії від
19 травня 2016 року та в пункті 1 площу 0,3482 га замінити на 0,4514 га, в зв’язку з
уточненням площі, а далі по тексту.

Селищний голова

Ю.Шамановський.

