НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ДРУГА СЕСІЯ
СЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 03 грудня 2015 року

№ 16
смт Новоархангельськ

Про утворення узгоджувальної комісії
по розгляду спорів з приводу суміжного
землекористування, цивільного використання
і охорони земельних ділянок та затвердження її складу
На підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» та ст. 159,160,162 Земельного Кодексу України, Положення «Про
комісію» від 21.05.1997 року за № 280 селищна рада
ВИРІШИЛА :
1. Утворити узгоджувальну комісію по розгляду спорів з приводу
суміжного землекористування та охорони земельних ділянок в кількості 7
осіб та затвердити її в слідуючому складі:
Голова комісії: - Бурдига Микола Дмитрович – заступник
селищного голови.
Секретар
- Детиненко
Сергій
Болеславович
комісії:
землевпорядник селищної ради.
Члени комісії:
- Яценко Євгеній Олександрович – державний
інспектор пожежного нагляду;
- Федіченко Ігор Олегович – дільничий
інспектор ВП ГУНП;
- Скрицький Віктор Іванович – головний лікар
санепідемстанції;
- Юрченко Олена Борисівна – рахівник - касир
селищної ради;
- Шарова Людмила Олександрівна – інженер
Новоархангельського
відділення
Ульяновського міжміського бюро технічної
інвентаризації Депутат селищної ради по
відповідному виборчому окрузі.
Селищний голова
Шамановський Ю.П.

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ДРУГА СЕСІЯ
СЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 03 грудня 2015 року

№ 17
смт Новоархангельськ

Про внесення змін до рішення
1 сесії 7 скликання № 4
від 10 листопада 2015 року.
Заслухавши інформацію селищного голови Шамановського Юрія
Павловича згідно рішення 22 сесії 6 скликання від 13 лютого 2014 року №
1631 «Про затвердження Положення про порядок преміювання працівників
Новоархангельської селищної ради», та відповідно до Закону України «Про
оплату праці», «Про службу в органах місцевого самоврядування» постанови
Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 «Про
упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів
виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів, постанови
Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року № 212 «Про
затвердження порядку видачі грошової винагороди державної служби за
сумлінну працю в органах державної влади, зразкове виконання обов’язків»
із змінами та доповненнями та колективного договору селищна рада
ВИРІШИЛА :
1. Внести зміни до пункту 2 рішення №4 «Про затвердження звільнення
заступника Новоархангельськогго селищного голови» виклавши його в такій
редакції: «Виплатити матеріальну допомогу на вирішення соціальнопобутових питань в розмірі середньомісячної заробітної плати, та
компенсацію за невикористану відпустку в кількості 26 днів».
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря
Новоархангельської селищної ради.

Селищний голова

Шамановський Ю.П.

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ДРУГА СЕСІЯ
СОЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 03 грудня 2015 року

№ 18
смт Новоархангельськ

Про затвердження селищної програми
поліпшення стану безпеки, гігієни праці
та виробничого середовища на 2016-2020 роки
Розглянувши проект програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці
та виробничого середовища на 2016 - 2020 роки, відповідно до статті 34
Закону України „Про охорону праці” щодо реалізації державної політики в
галузі охорони праці в районі, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити селищну програму поліпшення стану безпеки, гігієни
праці та виробничого середовища на 2016 - 2020 роки (додається).
2. Вважати головним завданням депутатів ради, виконавчого комітету,
керівників підприємств і організацій забезпечення безумовного виконання
основних показників програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та
виробничого середовища.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію з питань соціального захисту та охорони здоров’я селищної ради.

Селищний голова

Шамановський Ю.П.

Затверджено рішенням 2 сесії 7 скликання від
023.12.2015 року за № 18 «Про затвердження
селищної програми поліпшення стану безпеки,
гігієни праці та виробничого середовища на
2016-2020 роки

СЕЛИЩНА ПРОГРАМА
щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого
середовища на 2016 - 2020 роки.
1. Проблеми, на розв’язання яких спрямована програма
Стан умов, охорони праці та промислової безпеки на виробництві є
складовою соціальної захищеності працюючих і нерозривно пов'язаний з
рівнем соціально-трудових відносин, учасниками яких є роботодавець,
працівник і влада, а це, у свою чергу, обумовлює функції та повноваження
кожного соціального партнера у сфері охорони праці.
На сучасний стан охорони праці значною мірою впливають структурні
зміни в економіці, розвиток процесів роздержавлення, утворення нових форм
та методів господарювання, суттєве збільшення кількості суб'єктів
господарської діяльності різних форм власності, особливо в середньому та
малому бізнесі та, зокрема, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької
діяльності, які використовують найману працю. Такі чинники значно
ускладнюють управління охороною праці традиційними методами і
потребують нових підходів до його вдосконалення, запровадження наукових
досліджень, економічних механізмів, методів мотивації і заохочення. За цих
умов необхідно започаткувати і розвивати механізми економічного
регулювання захисту інтересів працівників, особливо тих, хто працює в
шкідливих і небезпечних умовах. В економічному сенсі головне завдання
профілактики - мінімізація негативних соціально-економічних втрат від
наслідків травматизму та професійних захворювань.
На багатьох підприємствах не створено дієвої системи управління
охороною праці, не визначено функціональних обов'язків посадових осіб, не
укомплектовано відповідними спеціалістами служби охорони праці.
Одним із головних завдань по реалізації державної політики в галузі
охорони праці та промислової безпеки, спрямованих на створення належних,
безпечних і здорових умов праці, запобігання нещасним випадкам та
професійним захворюванням відповідно до вимог статей 34 і 35 Закону
України „Про охорону праці”, є формування та виконання цільової
регіональної (селищної) програми поліпшення стану безпеки , гігієни праці
та виробничого середовища, яка приймається згідно з Законом України „Про
охорону праці” на державному та регіональних рівнях.

2. Мета програми
З метою реалізації конституційного права громадян на належні, безпечні і
здорові умови праці, на виконання вимог Закону України „Про охорону праці”
щодо реалізації державної політики в галузі охорони праці та промислової
безпеки на регіональних рівнях формуються та реалізуються цільові програми
поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.
Головною метою селищної програми є реалізація комплексу заходів щодо
зниження рівня виробничого травматизму і професійної захворюваності
працівників, створення належних, безпечних і здорових умов праці на
підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та фізичних
осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю (даліпідприємства) шляхом виконання конкретних завдань організаційного,
матеріально - технічного, наукового та нормативно-правового характеру у
сфері
охорони
праці
та
промислової
безпеки,
покращання
функціонування та вдосконалення системи управління охороною праці.
3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем
Селищна програма передбачає комплексне розв’язання проблем охорони
праці та промислової безпеки, забезпечення пріоритету життя і здоров’я
працівників, їх соціального захисту, створення належних, безпечних і
здорових умов праці на виробництві.
Відповідно до Концепції Загальнодержавної програми, схваленої
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 травня 2006 р.
№ 269-р, в селищній програмі передбачено шляхи та способи
комплексного розв'язання проблем охорони праці та промислової безпеки,
забезпечення пріоритету здоров'я працівників, їх соціального захисту,
створення належних, безпечних і здорових умов праці на виробництві.
Концептуальні положення щодо поліпшення стану охорони праці та
промислової безпеки полягають у:
- сприянні створенню дієвих систем управління охороною праці на
підприємствах, в установах та організаціях селища,
визначених
законодавством України про охорону праці;
- створенні дієвих механізмів захисту прав працюючих, визначених законами
та іншими нормативно-правовими актами з охорони праці та промислової
безпеки, створенні належних, безпечних і здорових умов праці;
- максимальному використанні досягнень науки,результатів науковотехнічного співробітництва щодо питань поліпшення охорони праці та
промислової безпеки, її нормативно-правової, наукової і матеріальнотехнічної бази

Виконання комплексних заходів програми сприятиме прогнозованості та
керованості діяльності в системі управління охороною праці на всіх
територіальних і організаційних рівнях.
4. Завдання та заходи програми
Основним завданням програми є координація діяльності органів
державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, відділення
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань (ВД ФССНВ), громадських організацій на
виконання вимог Законів України „Про охорону праці” та „Про місцеве
самоврядування в Україні” щодо забезпечення реалізації державної політики
в галузі охорони праці та промислової безпеки, ефективності здійснення
державного нагляду, державного та громадського контролю за додержанням
роботодавцями вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони
праці та промислової безпеки. Також завданнями програми є:
- забезпечення дотримання суб'єктами господарювання нормативно-правових
актів з питань охорони праці;
- налагодження дієвого контролю за охороною праці на всіх організаційних
рівнях;
- забезпечення функціонування систем управління охороною праці на кожному
підприємстві, в установі та організації;
- започаткування розвитку аудиту охорони праці на виробництві;
- приведення до нормативних (обмеження впливу) шкідливих і небезпечних

факторів на робочих місцях шляхом впровадження;
- новітніх безпечних технологій, нових видів засобів індивідуального та
колективного захисту;
- зниження виробничих ризиків, безпеки виробничих об'єктів, устаткування
та запобігання аваріям на об'єктах підвищено небезпеки;
- здійснення організаційно-методичного забезпечення та контролю за

розробленням та впровадженням систем;
- управління охороною праці на підприємствах, в установах та організаціях
підпорядкованих селищній раді;
- розміщення у засобах масової інформації матеріалів з питань охорони
праці, умов праці та безпеки життєдіяльності;

- організація навчання з підвищення рівня знань посадових осіб та
спеціалістів, які вирішують питання охорони праці;
- формування в колективних договорах (угодах) питань забезпечення
належних та безпечних умов праці;
- формування в колективних договорах (угодах) питань забезпечення
належних та безпечних умов праці;
- забезпечення на об’єктах комунальної власності селищної ради обстеження
технічного стану і паспортизації будівель і споруд, які мають ознаки
аварійності.
Виконання зазначених завдань сприятиме поліпшенню стану охорони
праці, його контрольованості та прогнозованості, зменшенню кількості
аварій, нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.
5. Джерела фінансування програми
Фінансування заходів селищної програми здійснюється в передбаченому
законодавством порядку за рахунок коштів підприємств, установ та
організацій, селищного бюджету, коштів Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, а також
інших джерел, не заборонених законодавством.
6. Очікувані результати виконання програми
Виконання програми дасть змогу поліпшити стан охорони праці, знизити
рівень виробничого травматизму та професійної захворюваності, зменшити
соціальні і економічні втрати від них.
Ефективність виконання програми забезпечується шляхом оптимізації
матеріально-технічних, фінансових, трудових витрат, спрямованих на
поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища для
забезпечення реалізації конституційного права громадян на належні, безпечні
і здорові умови праці, збереження трудового потенціалу селища.

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ДРУГА СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 03 грудня 2015 року

№ 19
смт Новоархангельськ

Про розгляд листа керівника
Громадської організації «Спілка
Учасників АТО Новоархангельського району»
Розглянувши лист керівника Громадської організації «Спілка
Учасників АТО Новоархангельського району» Садікова Руслана Юрійовича
про передання Громадській організації «Спілка Учасників АТО
Новоархангельського району» пам’ятника В.І. Леніна, керуючись п. 5, 6 ст.
60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» селищна рада
ВИРІШИЛА :
1. Передати Громадській організації «Спілка Учасників АТО
Новоархангельського району» керівник якої Садіков Р.Ю., монумент
пам’ятника В.І. Леніна.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
селищного голови Бурдигу М.Д.

Селищний голова

Шамановський Ю.П.

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ДРУГА СЕСІЯ
СЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 3 грудня 2015 року

№ 20
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 01 грудня 2015 року по 01 грудня 2016 рік на 50 % від
оплати за відвідування дошкільних навчального закладу № 1 дитину, в якій
мати, являється матір’ю одиначкою:
- Макаринський Богдан Артемович;
- Яценко Ольга Андріївна;
- Олійник Андрій Андрійович.
2. Звільнити з 01 грудня 2015 по 01 грудня 2016 року на 50 % від оплати
за відвідування дошкільного навчального закладу № 1 дитину, в яких сім’я
багатодітна:
- Воронкова Владислава Олександровича;
3. Звільнити з 01 грудня 2015 по 01 грудня 2016 року на 50 % від оплати
за відвідування дошкільного навчального закладу № 1 дитину, що являється
дитиною – інвалідом.
- Жайка Матвєя Михайловича;
4. Дане рішення направити завідуючій дошкільним навчальним закладом
№ 1 Тельній І.О., для відому.

Селищний голова

Шамановський Ю.П.

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ДРУГА СЕСІЯ
СЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 3 грудня 2015 року

№ 21
смт Новоархангельськ

Про звільнення від оплати дітей за
відвідування дошкільного
навчального закладу № 4
Розглянувши клопотання завідуючої дошкільним навчальним
закладом № 4, Ткач К.С. 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» сесія селищної ради
ВИРІШИЛА:
1. Звільнити з 01 грудня 2015 по 01 грудня 2016 року на 100 % від
оплати за відвідування дошкільних навчального закладу № 4 дитину яка
являється переселенкою:
- Шостак Лілію Олександрівну;
2. Дане рішення направити завідуючій дошкільним навчальним
закладом № 4 Ткач К.С., для відому.

Селищний голова

Шамановський Ю.П.

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ДРУГА СЕСІЯ
СЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 03 грудня

2015 року

№ 22
смт Новоархангельськ

Про присвоєння рангу посадової особи
місцевого самоврядування
Новоархангельському селищному голові

Відповідно
до статті 15 Закону України «Про службу в органах
місцевого самоврядування» селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Присвоїти з 10 листопада 2015 року 9 ранг 4 категорія посадової
особи місцевого самоврядування Новоархангельському селищному голові
Шамановському Юрію Павловичу.
2. Копію даного рішення направити до бухгалтерії селищної ради для
виконання.
3 Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря
Новоархангельської селищної ради.

Селищний голова

Шамановський Ю.П.

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ДРУГА СЕСІЯ
СЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 03 грудня

2015 року

№ 23
смт Новоархангельськ

Про присвоєння рангу посадової особи
місцевого самоврядування
заступнику Новоархангельського селищного голови
Відповідно
до статті 15 Закону України «Про службу в органах
місцевого самоврядування» селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Присвоїти з 10 листопада 2015 року 11 ранг 5 категорія посадової
особи місцевого самоврядування заступнику Новоархангельського
селищного голови Бурдизі Миколі Дмитровичу.
2.Копію даного рішення направити до бухгалтерії селищної ради для
виконання.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря
Новоархангельської селищної ради.

Селищний голова

Шамановський Ю.П.

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ДРУГА СЕСІЯ
СЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 3 грудня 2015 року

№ 24
смт Новоархангельськ

Про встановлення надбавок
Норвоархангельському селищному голові
Відповідно до абзацу 2 пункту 6 Кабінету Міністрів України від 9
березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати
праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури,
судів та інших органів», положення про преміювання та надання
матеріальної допомоги працівникам Новоархангельської селищної ради,
селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Надавати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових
питань та допомогу на оздоровлення у розмірі що не перевищує
середньомісячної заробітної плати відповідно до підпункту 3 пункту 2
постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року за № 268 «Про
упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів
виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів».
2.Здійснювати преміювання відповідно до особистого вкладу в загальні
результати роботи, а також до державних і професійних свят та ювілейних
дат, визначених пунктом 2 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 року за № 268 «Про упорядкування структури та умов
оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів
прокуратури, судів та інших органів» у межах фонду, передбаченого на
преміювання в кошторисі селищної ради.
3. Розміри виплати, встановлених цим рішенням, змінюється у разі
зміни чинного законодавства.
4. Копію даного рішення направити до бухгалтерії селищної ради для
виконання.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря
Новоархангельської селищної ради.
Селищний голова

Шамановський Ю.П.

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ДРУГА СЕСІЯ
СЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 3 грудня 2015 року

№ 25
смт Новоархангельськ

Про встановлення надбавок
заступнику Норвоархангельського
селищного голови
Відповідно до абзацу 2 пункту 6 Кабінету Міністрів України від 9
березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати
праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури,
судів та інших органів», положення про преміювання та надання
матеріальної допомоги працівникам Новоархангельської селищної ради,
селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Надавати матеріальну допомогу для вирішення соціально –
побутових питань та допомогу на оздоровлення у розмірі що не перевищує
середньомісячної заробітної плати відповідно до підпункту 3 пункту 2
постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року за № 268 «Про
упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів
виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»
2. Здійснювати преміювання відповідно до особистого вкладу в
загальні результати роботи, а також до державних і професійних свят та
ювілейних дат, визначених пунктом 2 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів
України від 9 березня 2006 року за № 268«Про упорядкування структури та
умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів
прокуратури, судів та інших органів» у межах фонду, передбаченого на
преміювання в кошторисі селищної ради.
3. Розміри виплати, встановлених цим рішенням, змінюється у разі
зміни чинного законодавства.
4. Копію даного рішення направити до бухгалтерії селищної ради для
виконання.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря
Новоархангельської селищної ради.
Селищний голова

Шамановський Ю.П.

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ДРУГА СЕСІЯ
СЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 3 грудня 2015 року

№ 26
смт Новоархангельськ

Про включення до переліку
можливого продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення
Керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", статтею 127, 128 Земельного Кодексу України, Указом
Президента
України
«Про
продаж
земельних
ділянок
не
сільськогосподарського призначення» №339/2000 від 09.03.2000 року,
рішенням дев’ятої сесії Кіровоградської обласної ради «Про затвердження

Тимчасового положення про порядок продажу земельних ділянок та
передачі їх в оренду на конкурентних засадах на території
Кіровоградської області» №226 від 31 травня 2007 року селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Включити до переліку земельну ділянку несільськогосподарського
призначення комунальної форми власності, яка виставляється на аукціон для
набуття права на оренду земельну ділянку загальною площею 0,0025га, що
перебуває в комунальній власності Новоархангельської селищної ради, по
вулиці Чкалова, 135 в смт Новоархангельськ Новоархангельського району
Кіровоградської області.
Цільове призначення – комерційне використання
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста
селищної ради Детиненка С.Б.

Селищний голова

Шамановський Ю.П.

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ДРУГА СЕСІЯ
СЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 3 грудня 2015 року

№ 27
смт Новоархангельськ

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки шляхом
продажу права оренди у формі аукціону
за адресою: вулиця Чкалова, 135
смт Новоархангельск
Новоархангельського району
Кіровоградської області
Заслухавши інформацію селищного голови Шамановського Ю.П. по
даному питанню та відповідно до ст. 127 Земельного Кодексу України, ст. 25
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки шляхом продажу права оренди у формі
аукціону терміном на 49 років несільськогосподарського призначення для
здійснення комерційної діяльності площею 0,0025 га за адресою: вулиця
Чкалова, 135 смт Новоархангельськ Новоархангельського району
Кіровоградської області.
2. Контроль за виконання даного рішення покласти на спеціаліста
селищної ради Детиненка С.Б.

Селищний голова

Ю.П.Шамановський

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ДРУГА СЕСІЯ
СЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 3 грудня 2015 року

№ 28
смт Новоархангельськ

Про надання дозволу на продаж
земельної ділянки несільсько-господарського
призначення по вул. Леніна (біля будинку №132)
Розглянувши заяву гр. Бондаренко Н.М., керуючись статті 26 Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні", статтею 127, 128
Земельного Кодексу України, Указом Президента України „Про продаж
земельних ділянок не сільськогосподарського призначення” №339/2000 від
09.03.2000 року, селищна рада
ВИРІШИЛА:
1.
Надати
дозвіл
на
продаж
земельної
ділянки
несільськогоподарського
призначення
кадастровий
номер
3523655100:50:051:0041
загальною
площею
0,0049
га
в
смт
Новоархангельську по вулиці Леніна (біля будинку №132) під розміщення
комерційного об’єкта гр. Бондаренко Надії Мар’янівні.
2. Гр. Бондаренко Н.М. замовити виготовлення експертної грошової
оцінки земельної ділянки.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста
селищної ради Детиненка С.Б.

Селищний голова

Шамановський Ю.П.

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ДРУГА СЕСІЯ
СЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 3 грудня 2015 року

№ 29
смт Новоархангельськ

Про припинення права користування
земельною ділянкою
Новоархангельським РСТ
Розглянувши клопотання правління Новоархангельського РСТ про
добровільну відмову від користування земельною ділянкою, керуючись
статтями 12, 141 Земельного Кодексу України, на підставі статті 26 Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні" селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Припинити право користування земельною ділянкою площею 0,3145
га під будівлею гаража по вулиці Леніна, 71-Д в смт Новоархангельську в
зв’яку з продажею даного об’єкта Новоархангельським РСТ.
2. Зарахувати вилучену земельну ділянку до земель запасу смт
Новоархангельська.
3. Землевпоряднику селищної ради Детиненко С.Б. внести зміни в
земельно-кадастрову документацію.
Селищний голова

Ю.Шамановський

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ДРУГА СЕСІЯ
СЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 3 грудня 2015 року

№ 30
смт Новоархангельськ

Про надання дозволу на розроблення
проекту із землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду площею 0,3145 га
по вул. Леніна, 71-Д смт Новоархангельськ
Розглянувши заяву гр. Негрова В.І. «Про надання дозволу на
розроблення проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
оренду площею 0,3145 га по вул. Леніна, 71-Д смт Новоархангельськ»,
відповідно до ст. ст. 120, 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 проекту із землеустрою щодо
відведення земельної ділянки в оренду площею 0,3145 га у тому числі: 0,3145
га із земель житлової та громадської забудовою для обслуговування
приміщення
гаражу
за
адресою:
Кіровоградська
область
смт
Новоархангельськ, вул. Леніна, 71-Д, Негрову Валентину Івановичу.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста
селищної ради Детиненка С.Б.

Селищний голова

Ю.Шамановський

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ДРУГА СЕСІЯ
СЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 3 грудня 2015 року

№ 32
смт Новоархангельськ

Про надання дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою
гр. Ковальчук Г.О.
Розглянувши заяву гр. Ковальчук Г.О., 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 громадянці Ковальчук Ганні
Омелянівні загальною площею 0,0850 га, в тому числі по угіддях: 0,0850 га
земель - для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської
забудови
в
смт.
Новоархангельськ
по
вул.
Шевченка,
10
Новоархангельського р-ну. Кіровоградської обл.
2. Уточнену площу земельної ділянки визначити при затвердженні
технічної документації.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста
селищної ради Детиненка С.Б.

Селищний голова

Ю.Шамановський.

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ДРУГА СЕСІЯ
СЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 3 грудня 2015 року

№ 33
смт Новоархангельськ

Про надання дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою
гр. Самойленку Ю.А.
Розглянувши заяву гр. Самойленка Ю.А., 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 громадянину Самойленку Юрію
Анатолійовичу 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. Слави, 102 Новоархангельського
р-ну. Кіровоградської обл.
2. Уточнену площу земельної ділянки визначити при затвердженні
технічної документації.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста
селищної ради Детиненка С.Б.
Селищний голова

Ю.Шамановський.

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ДРУГА СЕСІЯ
СЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 3 грудня 2015 року

№ 35
смт Новоархангельськ

Про надання дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою
гр. Голобородько О.П.
Розглянувши заяву гр. Голобородько О.П., про надання дозволу на
розроблення технічної документації із землеустрою, щодо встановлення 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 меж земельних ділянок громадянці Голобородько Ользі
Пантелеймонівні загальною площею 0,2411 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
та 0,0911 га ріллі- для ведення осообистого
селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення в
смт. Новоархангельськ по вул. Зоряна, 41
Новоархангельського р-ну.
Кіровоградської обл.
2. Уточнену площу земельних ділянок визначити при затвердженні
технічної документації.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста
селищної ради Детиненка С.Б.
Селищний голова

Ю.Шамановський.

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ДРУГА СЕСІЯ
СЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 3 грудня 2015 року

№ 36
смт Новоархангельськ

Про надання дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою
гр. Швецю В.М.
Розглянувши заяву гр. Швеця В.М., про надання дозволу на
розроблення технічної документації із землеустрою, щодо встановлення 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 меж земельних ділянок громадянину Швецю Віктору
Миколайовичу загальною площею 1,0900 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
та 0,9400 га ріллі- для ведення осообистого
селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення в
смт. Новоархангельськ по вул. Жебровського, 80 Новоархангельського рну. Кіровоградської обл.
2. Уточнену площу земельних ділянок визначити при затвердженні
технічної документації.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста
селищної ради Детиненка С.Б.
Селищний голова

Ю.Шамановський

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ДРУГА СЕСІЯ
СЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 3 грудня 2015 року

№ 37
смт Новоархангельськ

Про надання дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою
гр. Пасенко В.В.
Розглянувши заяву гр. Пасенко В.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 громадянці Пасенко Валентині
Володимирівні загальною площею 0,0616 га, в тому числі по угіддях:
0,0616га земель - для обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та
громадської забудови в смт. Новоархангельськ по вул. Ломоносова, 14
Новоархангельського р-ну. Кіровоградської обл.
2. Уточнену площу земельної ділянки визначити при затвердженні
технічної документації.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста
селищної ради Детиненка С.Б.
Селищний голова

Ю.Шамановський.

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ДРУГА СЕСІЯ
СЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 3 грудня 2015 року

№ 38
смт Новоархангельськ

Про надання дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою
гр. Іваніченку О.В.
Розглянувши заяву гр. Іваніченка О.В., про надання дозволу на
розроблення технічної документації із землеустрою, щодо встановлення 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:
Дати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою,
щодо встановлення меж земельних ділянок громадянину Іваніченку Олексію
Васильовичу загальною площею 0,2700 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 та 0,1200 га садів - для ведення індивідуального садівництва із
земель сільськогосподарського призначення смт. Новоархангельськ по вул.
Шевченка, 86 Новоархангельського р-ну. Кіровоградської обл.
2. Уточнену площу земельних ділянок визначити при затвердженні
технічної документації.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста
селищної ради Детиненка С.Б.

Селищний голова

Ю.Шамановський.

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ДРУГА СЕСІЯ
СЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 3 грудня 2015 року

№ 39
смт Новоархангельськ

Про надання дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою
гр. Шинкаруку Г.В.
Розглянувши заяву гр. Шинкарука Г.В., про надання дозволу на
розроблення технічної документації із землеустрою, щодо встановлення 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:
Дати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою,
щодо встановлення меж земельних ділянок громадянину Шинкаруку
Геннадію Вікторовичу загальною площею 0,3257 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 та 0,1757 га ріллі - для ведення
осообистого селянського господарства із земель сільськогосподарського
призначення в
смт Новоархангельськ
по вул. Далека, 6
Новоархангельського р-ну. Кіровоградської обл.
2. Уточнену площу земельних ділянок визначити при затвердженні
технічної документації.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста
селищної ради Детиненка С.Б.

Селищний голова

Ю.Шамановський.

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ДРУГА СЕСІЯ
СЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 3 грудня 2015 року

№ 40
смт Новоархангельськ

Про надання дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою
гр. Томенку О.Л.
Розглянувши заяву гр. Томенка О.Л., 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:
Дати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою,
щодо встановлення меж земельної ділянки громадянину Томенку
Олександру Леонідовичу загальною площею 0,1222 га, в тому числі по
угіддях: 0,1222га земель - для обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель
житлової та громадської забудови в смт Новоархангельськ по вул.
Українська, 4 Новоархангельського р-ну. Кіровоградської обл.
2. Уточнену площу земельної ділянки визначити при затвердженні
технічної документації.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста
селищної ради Детиненка С.Б.
Селищний голова

Ю.Шамановський.

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ДРУГА СЕСІЯ
СЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 3 грудня 2015 року

№ 41
смт Новоархангельськ

Про надання дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою
гр. Малішевському О.І.
Розглянувши заяву гр. Малішевського О.І., про надання дозволу на
розроблення технічної документації із землеустрою, щодо встановлення 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:
Дати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою,
щодо встановлення меж земельних ділянок громадянину Малішевському
Олександру Івановичу загальною площею 0,2419 га, в тому числі по
угіддях: 0,1500га земель - для обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель
житлової та громадської забудови та 0,0919 га ріллі - для ведення
осообистого селянського господарства із земель сільськогосподарського
призначення в смт Новоархангельськ по вул. Жебровського, 68
Новоархангельського р-ну. Кіровоградської обл.
2. Уточнену площу земельних ділянок визначити при затвердженні
технічної документації.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста
селищної ради Детиненка С.Б.

Селищний голова

Ю.Шамановський.

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ДРУГА СЕСІЯ
СЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 3 грудня 2015 року

№ 42
смт Новоархангельськ

Про надання дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою
гр. Беліченку Ю.Г., та Беліченку Г.Г.
Розглянувши заяву гр. Беліченка Ю.Г., та Беліченка Г.Г., 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:
Дати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою,
щодо встановлення меж земельної ділянки у спільну сумісну власність
громадянам Беліченку Юрію Глібовичу та Беліченку Глібу Глібовичу
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. Островського, 11 Новоархангельського р-ну.
Кіровоградської обл.
2. Уточнену площу земельних ділянок визначити при затвердженні
технічної документації.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста
селищної ради Детиненка С.Б.

Селищний голова

Ю.Шамановський

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ДРУГА СЕСІЯ
СЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 3 грудня 2015 року

№ 43
смт Новоархангельськ

Про надання дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою
гр. Теслі А.В.
Розглянувши заяву гр. Теслі А.В., про надання дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою, щодо встановлення 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:
Дати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою,
щодо встановлення меж земельних ділянок громадянину Теслі Антону
Вікторовичу загальною площею 0,2413 га, в тому числі по угіддях:
0,1500га земель - для обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та
громадської забудови та 0,0913 га ріллі - для ведення осообистого
селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення в
смт Новоархангельськ по вул. Садова, 108 Новоархангельського р-ну.
Кіровоградської обл.
2. Уточнену площу земельних ділянок визначити при затвердженні
технічної документації.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста
селищної ради Детиненка С.Б.

Селищний голова

Ю.Шамановський.

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ДРУГА СЕСІЯ
СЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 3 грудня 2015 року

№ 44
смт Новоархангельськ

Про надання дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою
гр. Бак Л.І.
Розглянувши заяву гр. Бак Л.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:
Дати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою,
щодо встановлення меж земельної ділянки громадянці Бак Любов Іванівні
загальною
площею
0,1186га,
в
тому
числі
по
угіддях:
0,1186 га земель - для обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та
громадської забудови в смт Новоархангельськ по вул. Котляревського, 109
Новоархангельського р-ну. Кіровоградської обл.
2. Уточнену площу земельної ділянки визначити при затвердженні
технічної документації.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста
селищної ради Детиненка С.Б.

Селищний голова

Ю.Шамановський.

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ДРУГА СЕСІЯ
СЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 3 грудня 2015 року

№ 45
смт Новоархангельськ

Про надання дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою
гр. Пастушенку В.О. гр. Пастушенко Н.П.
гр. Пастушенко А.В. гр. Журавко М.В.
Розглянувши заяву громадян про надання дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою, щодо встановлення 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:
Дати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою,
щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)
загальною
площею 0,3180 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 для подальшої передачі у спільну сумісну
власність громадянам Пастушенку Валентину Олександровичу, Пастушенко
Наталії Павлівні, Пастушенко Аліні Валентинівні та Журавко Мар’яні
Валентинівні та 0,0965 га для ведення особистого селянського господарства
громадянину Пастушенку Валентину Олександровичу із земель
сільськогосподарського
призначення
в
смт
Новоархангельськ
по вул. Енергетична, 27 Новоархангельського р-ну. Кіровоградської обл.
2. Уточнену площу земельних ділянок визначити при затвердженні
технічної документації.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста
селищної ради Детиненка С.Б.
Селищний голова

Ю.Шамановський .

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ДРУГА СЕСІЯ
СЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 3 грудня 2015 року

№ 46
смт Новоархангельськ

Про надання дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою
гр. Матцу Д.П.
Розглянувши заяву гр. Матца Д.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:
Дати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою,
щодо встановлення меж земельної ділянки громадянину Матцу Денису
Петровичу загальною
площею 0,1178 га, в тому числі по угіддях:
0,1178 га земель - для обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та
громадської забудови в смт Новоархангельськ по пров. Жовтневий, 29/1
Новоархангельського р-ну. Кіровоградської обл.
2. Уточнену площу земельної ділянки визначити при затвердженні
технічної документації.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста
селищної ради Детиненка С.Б.

Селищний голова

Ю.Шамановський.

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ДРУГА СЕСІЯ
СЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 3 грудня 2015 року

№ 47
смт Новоархангельськ

Про надання дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою
гр. Грозяну Ю.Ю.
Розглянувши заяву гр. Грозяна Ю.Ю., про надання дозволу на
розроблення технічної документації із землеустрою, щодо встановлення 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:
Дати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою,
щодо встановлення меж земельних ділянок громадянину Грозяну Юрію
Юрійовичу загальною площею 0,2869 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
та 0,1369га ріллі- для ведення осообистого
селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення в
смт Новоархангельськ по пров. Шкільний, 12 Новоархангельського р-ну.
Кіровоградської обл.
2. Уточнену площу земельних ділянок визначити при затвердженні
технічної документації.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста
селищної ради Детиненка С.Б.

Селищний голова

Ю.Шамановський .

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ДРУГА СЕСІЯ
СЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 3 грудня 2015 року

№ 48
смт Новоархангельськ

Про надання дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою
гр. Железняк С.В.
Розглянувши заяву гр. Железняк С.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:
Дати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою,
щодо встановлення меж земельної ділянки громадянці Железняк Світлані
Володимирівні загальною площею 0,0700 га, в тому числі по угіддях:
0,0700 га земель - для обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та
громадської забудови в смт Новоархангельськ по вул. Садова, 109
Новоархангельського р-ну. Кіровоградської обл.
2. Уточнену площу земельної ділянки визначити при затвердженні
технічної документації.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста
селищної ради Детиненка С.Б.

Селищний голова

Ю.Шамановський.

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ДРУГА СЕСІЯ
СЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 3 грудня 2015 року

№ 49
смт Новоархангельськ

Про надання дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою
гр. Євсюкову А.В.
Розглянувши заяву гр. Євсюкова А.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:
Дати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою,
щодо встановлення меж земельної ділянки громадянину Євсюкову Андрію
Вікторовичу
загальною площею 0,1500га, 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. Череднюка, 5
Новоархангельського р-ну. Кіровоградської обл.
2. Уточнену площу земельної ділянки визначити при затвердженні
технічної документації.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста
селищної ради Детиненка С.Б.

Селищний голова

Ю.Шамановський.

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ДРУГА СЕСІЯ
СЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 3 грудня 2015 року

№ 50
смт Новоархангельськ

Про надання дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою
гр. Вихристюку О.Л.
Розглянувши заяву гр. Вихристюка О.Л., 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:
Дати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою,
щодо встановлення меж земельної ділянки громадянину Вихристюку
Олександру Леонідовичу 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. Зоряна,
27 Новоархангельського р-ну. Кіровоградської обл.
2. Уточнену площу земельної ділянки визначити при затвердженні
технічної документації.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста
селищної ради Детиненка С.Б.

Селищний голова

Ю.Шамановський.

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ДРУГА СЕСІЯ
СЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 3 грудня 2015 року

№ 51
смт Новоархангельськ

Про надання дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою
гр. Яворському Є.А.
Розглянувши заяву гр. Яворського Є.А., 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:
Дати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою,
щодо встановлення меж земельної ділянки громадянину Яворському Євгенію
Андрійовичу загальною площею 0,1284 га, в тому числі по угіддях:
0,1284 га земель - для обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та
громадської забудови в смт Новоархангельськ по вул. Ніколаєва, 1
Новоархангельського р-ну. Кіровоградської обл.
2. Уточнену площу земельної ділянки визначити при затвердженні
технічної документації.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста
селищної ради Детиненка С.Б.

Селищний голова

Ю.Шамановський

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ДРУГА СЕСІЯ
СЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 3 грудня 2015 року

№ 52
смт Новоархангельськ

Про надання дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою
гр. Нетребку Б.І.
Розглянувши заяву гр. Нетребка Б.І., про надання дозволу на
розроблення технічної документації із землеустрою, щодо встановлення 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:
Дати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою,
щодо встановлення меж земельних ділянок громадянину Нетребку Борису
Івановичу загальною площею 0,2312 га, в тому числі по угіддях:
0,1500га земель - для обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та
громадської забудови
та 0,0812 га ріллі- для ведення осообистого
селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення в
смт Новоархангельськ по вул. Енергетична, 5 Новоархангельського р-ну.
Кіровоградської обл.
2. Уточнену площу земельних ділянок визначити при затвердженні
технічної документації.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста
селищної ради Детиненка С.Б.

Селищний голова

Ю.Шамановський

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ДРУГА СЕСІЯ
СЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 3 грудня 2015 року

№ 53
смт Новоархангельськ

Про надання дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою
гр. Шибку В.Я.
Розглянувши заяву гр. Шибка В.Я., про надання дозволу на
розроблення технічної документації із землеустрою, щодо встановлення 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:
Дати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою,
щодо встановлення меж земельних ділянок громадянину Шибку Віктору
Якимовичу загальною площею 0,2465 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 та 0,0965 га ріллі - для ведення осообистого
селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення в
смт Новоархангельськ по вул. Шевченка, 55 Новоархангельського р-ну.
Кіровоградської обл.
2. Уточнену площу земельних ділянок визначити при затвердженні
технічної документації.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста
селищної ради Детиненка С.Б.

Селищний голова

Ю.Шамановський.

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ДРУГА СЕСІЯ
СЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 3 грудня 2015 року

№ 54
смт Новоархангельськ

Про надання дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою
гр. Івановій Н.М.
Розглянувши заяву гр. Іванової Н.М., 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:
Дати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою,
щодо встановлення меж земельної ділянки громадянці Івановій Наталії
Макарівні 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 пров. Труда, 6
Новоархангельського р-ну. Кіровоградської обл.
2. Уточнену площу земельної ділянки визначити при затвердженні
технічної документації.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста
селищної ради Детиненка С.Б.
Селищний голова

Ю.Шамановський.

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ДРУГА СЕСІЯ
СЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 3 грудня 2015 року

№ 55
смт Новоархангельськ

Про надання дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою
гр. Заярному О.П.
Розглянувши заяву гр. Заярного О.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:
Дати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою,
щодо встановлення меж земельної ділянки громадянину Заярному
Олександру Петровичу загальною площею 0,1500 га, в тому числі по
угіддях: 0,1500га земель - для обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель
житлової та громадської забудови в смт Новоархангельськ по вул. Шевченка,
61 Новоархангельського р-ну. Кіровоградської обл.
2. Уточнену площу земельної ділянки визначити при затвердженні
технічної документації.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста
селищної ради Детиненка С.Б.

Селищний голова

Ю.Шамановський.

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ДРУГА СЕСІЯ
СЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 3 грудня 2015 року

№ 56
смт Новоархангельськ

Про внесення змін до рішення
№ 669 восьмої сесії
Новоархангельської селищної
ради від 23 листопада 2011 року.
Розглянувши заяву гр. Сульженко О.Т., про внесення змін до рішення
№ 669 восьмої сесії Новоархангельської селищної ради від 23 листопада
2011 року « Про дачу згоди на розроблення технічної документації із
землеустрою, щодо встановлення 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:
Внести зміни до рішення № 669 восьмої сесії Новоархангельської
селищної ради від 23 листопада 2011 року та пункт 1 викласти в такій
редакції :
Дати згоду на розроблення проекту із землеустрою, щодо відведення
земельних ділянок у власність громадянці Сульженко Олені Трифоновні
загальною площею 0,5000 га в тому числі по угіддях: 0,2500 га земель - для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської
забудови та 0,2500 га ріллі - для ведення особистого селянського
господарства із земель сільськогосподарського призначення в с. Комишеве
Новоархангельського р-ну. Кіровоградської обл.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста
селищної ради Детиненка С.Б.
Селищний голова

Ю.Шамановський.

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ДРУГА СЕСІЯ
СЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 3 грудня 2015 року

№ 57
смт Новоархангельськ

Про надання дозволу на виготовлення
проекту із землеустрою
гр. Яланському О.М.
Розглянувши заяву гр. Яланського О.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, 32, 40, 120,121, та п. 12 Перехідних
Положень Земельного Кодексу України селищна рада
ВИРІШИЛА:
Дати дозвіл на розроблення проекту із землеустрою, щодо відведення
земельної ділянки у власність
громадянину Яланському Олександру
Миколайовичу 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. Кірова, 109-А
Новоархангельського р-ну. Кіровоградської обл.
2. Уточнену площу земельної ділянки визначити при затвердженні
технічної документації.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста
селищної ради Детиненка С.Б.

Селищний голова

Ю.Шамановський

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ДРУГА СЕСІЯ
СЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 3 грудня 2015 року

№ 58
смт Новоархангельськ

Про надання дозволу на розроблення
проекту із землеустрою
гр. Маланіч Н.М.
Розглянувши заяву гр. Маланіч Н.М., 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:
Дати дозвіл на розроблення проекту із землеустрою, щодо відведення
земельних ділянок у власність громадянці Маланіч Наталії Миколаївні
загальною площею 0,3500га, 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 по
вул. Червона, 89 та 0,2500 га ріллі - для ведення особистого селянського
господарства із земель сільськогосподарського призначення в смт
Новоархангельськ по вул. Ватутіна, 22 Новоархангельського р-ну.
Кіровоградської обл.
2. Уточнену площу земельних ділянок визначити при затвердженні
технічної документації.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста
селищної ради Детиненка С.Б.
Селищний голова

Ю.Шамановський

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ДРУГА СЕСІЯ
СЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 3 грудня 2015 року

№ 59
смт Новоархангельськ

Про надання дозволу на розроблення
проекту із землеустрою
гр. Осадчому І.О.
Розглянувши заяву гр. Осадчого І.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:
Дати дозвіл на розроблення проекту із землеустрою, щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянину Осадчому Ігорю Олександровичу
загальною площею 0,0756га, в тому числі по угіддях: 0,0756 га земель - для
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови в
смт Новоархангельськ по вул. Кірова, 33 Новоархангельського р-ну.
Кіровоградської обл.
2. Уточнену площу земельної ділянки визначити при затвердженні
технічної документації.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста
селищної ради Детиненка С.Б.

Селищний голова

Ю.Шамановський

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ДРУГА СЕСІЯ
СЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 3 грудня 2015 року

№ 60
смт Новоархангельськ

Про надання дозволу на розроблення
проекту із землеустрою
гр. Голобородьку О.В.
Розглянувши заяву гр. Голобородька О.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:
Дати дозвіл на розроблення проекту із землеустрою, щодо відведення
земельних ділянок у власність громадянину Голобородьку Олександру
Володимировичу загальною площею 0,3518 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 та
0,2018 га ріллі - для ведення особистого
селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення в
смт. Новоархангельськ по вул. Зоряна, 45
Новоархангельського р-ну.
Кіровоградської обл.
2. Уточнену площу земельних ділянок визначити при затвердженні
технічної документації.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста
селищної ради Детиненка С.Б.

Селищний голова

Ю.Шамановський.

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ДРУГА СЕСІЯ
СЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 3 грудня 2015 року

№ 61
смт Новоархангельськ

Про надання дозволу на розроблення
проекту із землеустрою
гр. Готовкіній А.О.
Розглянувши заяву гр. Готовкіної 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:
Дати дозвіл на розроблення проекту із землеустрою, щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці Готовкіній Анжелі Олександрівні
загальною площею 0,2000 га, в тому числі по угіддях: 0,2000 га земель - для
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови в
с. Синюха по вул. Слави, 39 Новоархангельського р-ну. Кіровоградської обл.
2. Уточнену площу земельної ділянки визначити при затвердженні
технічної документації.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста
селищної ради Детиненка С.Б.

Селищний голова

Ю.Шамановський

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ДРУГА СЕСІЯ
СЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 3 грудня 2015 року

№ 61
смт Новоархангельськ

Про дачу згоди на виготовлення
проекту із землеустрою
гр. Яровому В.В.
Розглянувши заяву громадянина Ярового В.В., про дачу згоди на
виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення у власність земельної
ділянки 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
ВИРІШИЛА:
Дати згоду на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у
власність земельної ділянки громадянину Яровому Володимиру Васильовичу
загальною площею 1,0700 га в тому числі по угіддях: 1,0700 га ріллі - для
ведення
особистого
селянського
господарства
із
земель
сільськогосподарського призначення в с. Солдатське по вул. Зарічна
Новоархангельського району Кіровоградської області.
2. Уточнену площу земельної ділянки визначити при затвердженні
проекту.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста
селищної ради Детиненка С.Б.

Селищний голова

Ю.Шамановський.

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ДРУГА СЕСІЯ
СЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 3 грудня 2015 року

№ 63
смт Новоархангельськ

Про дачу згоди на виготовлення
проекту із землеустрою
гр. Алексієнко А.Г.
Розглянувши заяву громадянки Алексієнко А.Г., про дачу згоди на
виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення у власність земельної
ділянки 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
ВИРІШИЛА:
Дати згоду на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у
власність земельної ділянки громадянці Алексієнко Антоніні Григорівні
загальною площею 2,0000 га в тому числі по угіддях: 2,0000 га ріллі - для
ведення
особистого
селянського
господарства
із
земель
сільськогосподарського призначення в с. Солдатське по вул. Зарічна
Новоархангельського району Кіровоградської області.
2. Уточнену площу земельної ділянки визначити при затвердженні
проекту.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста
селищної ради Детиненка С.Б.

Селищний голова

Ю.Шамановський.

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ДРУГА СЕСІЯ
СЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 3 грудня 2015 року

№ 64
смт Новоархангельськ

Про дачу згоди на виготовлення
проекту із землеустрою
гр. Яровій І.В.
Розглянувши заяву громадянки Ярової І.В., про дачу згоди на
виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення у власність земельної
ділянки 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
ВИРІШИЛА:
Дати згоду на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у
власність земельної ділянки громадянці Яровій Інні Василівні загальною
площею 2,0000 га в тому числі по угіддях: 2,0000 га ріллі - для ведення
особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського
призначення в с. Солдатське по вул. Зарічна Новоархангельського району
Кіровоградської області.
2. Уточнену площу земельної ділянки визначити при затвердженні
проекту.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста
селищної ради Детиненка С.Б.

Селищний голова

Ю.Шамановський.

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ДРУГА СЕСІЯ
СЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 3 грудня 2015 року

№ 65
смт Новоархангельськ

Про дачу згоди на виготовлення
проекту із землеустрою
гр. Зінов’єву Г.Ю.
Розглянувши заяву громадянина Зінов’єва Г.Ю., про дачу згоди на
виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення у власність земельної
ділянки 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
ВИРІШИЛА:
Дати згоду на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у
власність земельної ділянки громадянину Зінов’єву Геннадію Юрійовичу
загальною площею 0,0500 га, в тому числі по угіддях: 0,0500 га ріллі - для
ведення
особистого
селянського
господарства
із
земель
сільськогосподарського призначення в смт Новоархангельськ по вул. Слави,
97 Новоархангельського району Кіровоградської області.
2. Уточнену площу земельної ділянки визначити при затвердженні
проекту.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста
селищної ради Детиненка С.Б.

Селищний голова

Ю.Шамановський.

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ДРУГА СЕСІЯ
СЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 3 грудня 2015 року

№ 66
смт Новоархангельськ

Про надання дозволу на виготовлення
проекту із землеустрою
гр. Бак О.В.
Розглянувши заяву гр. Бак О.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:
Дати дозвіл на розроблення проекту із землеустрою, щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянину Бак Олександру Вікторовичу
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. Синюхінська, 6 Новоархангельського р-ну.
Кіровоградської обл.
2. Уточнену площу земельної ділянки визначити при затвердженні
технічної документації.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста
селищної ради Детиненка С.Б.

Селищний голова

Ю.Шамановський

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ДРУГА СЕСІЯ
СЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 3 грудня 2015 року

№ 67
смт Новоархангельськ

Про дачу згоди на виготовлення
проекту із землеустрою
гр. Гижко Н.С.
Розглянувши заяву громадянки Гижко Н.С., про дачу згоди на
виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення у власність земельної
ділянки 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
ВИРІШИЛА:
Дати згоду на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у
власність земельної ділянки громадянці Гижко Наталії Сергіївні загальною
площею 0,1500 га в тому числі по угіддях: 0,1500 га ріллі - для ведення
особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського
призначення
в
смт
Новоархангельськ
по
вул.
Зоряна,
61
Новоархангельського району Кіровоградської області.
2. Уточнену площу земельної ділянки визначити при затвердженні
проекту.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста
селищної ради Детиненка С.Б.

Селищний голова

Ю.Шамановський.

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ДРУГА СЕСІЯ
СЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 3 грудня 2015 року

№ 68
смт Новоархангельськ

Про надання дозволу на розроблення
проекту із землеустрою
гр. Перкіну С.П.
Розглянувши заяву гр. Перкіна 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:
Дати дозвіл на розроблення проекту із землеустрою, щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянину Перкіну Сергію Петровичу
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. Садова, 80 Новоархангельського р-ну.
Кіровоградської обл.
2. Уточнену площу земельної ділянки визначити при затвердженні
технічної документації.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста
селищної ради Детиненка С.Б.

Селищний голова

Ю.Шамановський

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ДРУГА СЕСІЯ
СЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 3 грудня 2015 року

№ 69
смт Новоархангельськ

Про дачу згоди на виготовлення
проекту із землеустрою
гр. Муравіну В.А.
Розглянувши заяву громадянина Муравіна В.А., про дачу згоди на
виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення у власність земельної
ділянки 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
ВИРІШИЛА:
Дати згоду на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення у
власність земельної ділянки громадянину Муравіну Володимиру
Анатолійовичу загальною площею 2,0000 га в тому числі по угіддях: 2,0000
га ріллі - для ведення особистого селянського господарства із земель
сільськогосподарського призначення в смт Новоархангельськ (в районі
Новоархангельської газової дільниці) Новоархангельського
району
Кіровоградської області.
2. Уточнену площу земельної ділянки визначити при затвердженні
проекту.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста
селищної ради Детиненка С.Б.

Селищний голова

Ю.Шамановський

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ДРУГА СЕСІЯ
СЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 3 грудня 2015 року

№ 70

смт Новоархангельськ
Про надання дозволу на розроблення
проекту із землеустрою
гр. Вовнянку С.Ю.
Розглянувши заяву гр. Вовнянка С.Ю., 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:
Дати дозвіл на розроблення проекту із землеустрою, щодо відведення
земельних ділянок у власність громадянину Вовнянку Сергію Юрійовичу
загальною площею 0,7000 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
та 0,5500 га ріллі - для ведення особистого селянського господарства із
земель сільськогосподарського призначення в смт Новоархангельськ по вул.
Котляревського, 80 Новоархангельського р-ну. Кіровоградської обл.
2. Уточнену площу земельних ділянок визначити при затвердженні
технічної документації.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста
селищної ради Детиненка С.Б.

Селищний голова

Ю.Шамановський.

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ДРУГА СЕСІЯ
СЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 3 грудня 2015 року

№ 71
смт Новоархангельськ

Про внесення змін до рішення
Розглянувши заяву гр. Сулім Н.З., про внесення змін до рішення
Новоархангельської селищної ради №2168 від 17 вересня 2015 року
відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
селищна рада
ВИРІШИЛА
1. Внести зміни до рішення Новоархангельської селищної ради № 2168
від 17 вересня 2015 року «Про надання дозволу на розроблення технічної
документації із землеустрою гр.. Сулім Н.З.» та замінити слова «технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки» на
«проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки», а далі по тексту.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста
селищної ради Детиненка С.Б.

Селищний голова

Ю. Шамановський

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ДРУГА СЕСІЯ
СЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 3 грудня 2015 року

№ 72
смт Новоархангельськ

Про затвердження технічної документації
щодо встановлення меж земельних ділянок
гр. Анастасьєвій Л.П.
Розглянувши
технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення меж земельних ділянок громадянці Анастасьєвій Л.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:
Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
меж земельних ділянок громадянці Анастасьєвій Любов Полікарпівні в смт.
Новоархангельськ по вул. Червона, 13/2 Новоархангельського району
Кіровоградської області.

Передати у власність земельні ділянки загальною площею 0,2700 га в
тому числі: 0,1500 га земель - для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий
номер 3523655100:50:093:0014 із земель житлової та громадської забудови
та 0,1200 га садів - для ведення індивідуального садівництва, кадастровий
номер 3523655100:50:093:0015 із земель сільськогосподарського призначення
громадянці Анастасьєвій Любов Полікарпівні в смт. Новоархангельськ по
вул. Червона, 13/2 Новоархангельського району Кіровоградської області.
Громадянці Анастасьєвій Л.П., замовити виготовлення свідоцтв на
право власності земельними ділянками.
Зобов’язати громадянку Анастасьєву Л.П., 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
ДРУГА СЕСІЯ
СЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 3 грудня 2015 року

№ 73
смт Новоархангельськ

Про затвердження технічної документації
щодо встановлення меж земельних ділянок
гр. Кривому В.А.
Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення меж земельних ділянок громадянину Кривому В.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
меж земельних ділянок громадянину Кривому Василю Андрійовичу в смт.

Новоархангельськ по вул. Енергетична, 17 Новоархангельського району
Кіровоградської області.
Передати у власність земельні ділянки загальною площею 0,2448 га в
тому числі: 0,1500 га земель - для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий
номер 3523655100:50:009:0079 із земель житлової та громадської забудови
та 0,0948 га садів - для ведення індивідуального садівництва, кадастровий
номер 3523655100:50:009:0080 із земель сільськогосподарського призначення
громадянину Кривому Василю Андрійовичу в смт. Новоархангельськ по
вул. Енергетична, 17 Новоархангельського району Кіровоградської області.
Громадянину Кривому В.А., замовити виготовлення свідоцтв на право
власності земельними ділянками.
Зобов’язати громадянина Кривого В.А., 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
ДРУГА СЕСІЯ
СЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 3 грудня 2015 року

№ 74
смт Новоархангельськ

Про затвердження технічної документації
щодо встановлення меж земельної ділянки
гр. Поліщук І.П.
Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки громадянці Поліщук І.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:
Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
меж земельної ділянки громадянці Поліщук Ірині Петрівні на території смт

Новоархангельськ по вул. Матросова, 22 Новоархангельського району
Кіровоградської області.
Передати у власність громадянці Поліщук Ірині Петрівні земельну
ділянку загальною площею 0,0662 га, в тому числі по угіддях: 0,0662 га
земель - для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель
і
споруд
(присадибна
ділянка),
кадастровий
номер
3523655100:50:044:0065 із земель житлової та громадської забудови на
території смт Новоархангельськ по вул. Матросова, 22 Новоархангельського
району Кіровоградської області.
Громадянці Поліщук І.П., замовити виготовлення свідоцтва на право
власності земельною ділянкою.
Зобов’язати громадянку Поліщук І.П., 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
ДРУГА СЕСІЯ
СЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 3 грудня 2015 року

№ 75
смт Новоархангельськ

Про затвердження технічної документації
щодо встановлення меж земельних ділянок
гр. Редько Г.Д.
Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення меж земельних ділянок громадянці Редько Г.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
меж земельних ділянок громадянці Редько Галині Дмитрівні в смт

Новоархангельськ по вул. Енергетична, 19 Новоархангельського району
Кіровоградської області.
Передати у власність земельні ділянки загальною площею 0,2309 га в
тому числі: 0,1500 га земель - для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий
номер 3523655100:50:009:0077 із земель житлової та громадської забудови
та 0,0809 га садів - для ведення індивідуального садівництва, кадастровий
номер 3523655100:50:009:0078 земель сільськогосподарського призначення
громадянці Редько Галині Дмитрівні в смт. Новоархангельськ по вул.
Енергетична, 19 Новоархангельського району Кіровоградської області.
Громадянці Редько Г.Д., замовити виготовлення свідоцтв на право
власності земельними ділянками.
Зобов’язати громадянку Редько Г.Д., 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
ДРУГА СЕСІЯ
СЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 3 грудня 2015 року

№ 76
смт Новоархангельськ

Про затвердження технічної документації
та передачу у власність земельної ділянки
гр. Олійник В.В.
Розглянувши
технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення меж та передачу у власність земельної ділянки громадянці
Олійник В.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:

Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
меж земельної ділянки громадянці Олійник Віталіні Віталіївні на території
смт Новоархангельськ по вул. Червона, 2 Новоархангельського району
Кіровоградської області.
Передати у власність громадянці Олійник Віталіні Віталіївні земельну
ділянку загальною площею 0,1347 га, в тому числі по угіддях: 0,1347 га
земель - для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель
і
споруд
(присадибна
ділянка),
кадастровий
номер
3523655100:50:084:0011 із земель житлової та громадської забудови на
території смт. Новоархангельськ по вул. Червона, 2 Новоархангельського
району Кіровоградської області.
Громадянці Олійник В.В., замовити виготовлення свідоцтва на право
власності земельною ділянкою.
Зобов’язати громадянку Олійник В.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
ДРУГА СЕСІЯ
СЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 3 грудня 2015 року

№ 77
смт Новоархангельськ

Про затвердження технічної документації
та передачу у власність земельних ділянок
гр. Залізку П.Г.
Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення меж земельних ділянок громадянину Залізку П.Г., 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
меж земельних ділянок громадянину Залізку Петру Георгійовичу на
території смт Новоархангельськ по вул. Шевченка, 29 Новоархангельського
району Кіровоградської області.
Передати у власність земельні ділянки загальною площею 0,2260 га в
тому числі: 0,1500 га земель - для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий
номер 3523655100:50:009:0074 із земель житлової та громадської забудови
та 0,0760 га ріллі - для ведення особистого селянського господарства,
кадастровий номер 3523655100:50:009:0075 із земель сільськогосподарського
призначення громадянину Залізку Петру Георгійовичу на території смт.
Новоархангельськ по вул. Шевченка, 29 Новоархангельського району
Кіровоградської області.
Громадянину Залізку П.Г., замовити виготовлення свідоцтв на право
власності земельними ділянками.
Зобов’язати громадянина Залізка П.Г., 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
ДРУГА СЕСІЯ
СЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 3 грудня 2015 року

№ 78
смт Новоархангельськ

Про затвердження технічної документації
та передачу у власність земельних ділянок
гр. Завадському В.В.
Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення меж земельних ділянок громадянину Завадському В.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:

Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
меж
земельних
ділянок
громадянину
Завадському
Володимиру
Володимировичу на території смт. Новоархангельськ по вул. Енергетична,
23 Новоархангельського району Кіровоградської області.
Передати у власність земельні ділянки загальною площею 0,4273 га в
тому числі: 0,1500 га земель - для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий
номер 3523655100:50:009:0040 із земель житлової та громадської забудови
та 0,2773 га ріллі - для ведення особистого селянського господарства,
кадастровий номер 3523655100:50:009:0076 із земель сільськогосподарського
призначення громадянину Завадському Володимиру Володимировичу на
території
смт.
Новоархангельськ
по
вул.
Енергетична,
23
Новоархангельського району Кіровоградської області.
Громадянину Завадському В.В., замовити виготовлення свідоцтв на
право власності земельними ділянками.
Зобов’язати громадянина Завадського В.В., 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
ДРУГА СЕСІЯ
СЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 3 грудня 2015 року

№ 79
смт Новоархангельськ

Про затвердження технічної документації
та передачу в оренду земельної ділянки
гр. Чорній Л.В.
Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо складання
документів про передачу в оренду земельної ділянки громадянці Чорній Л.В.,
на території смт Новоархангельськ Новоархангельського району
Кіровоградської області , відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» ст. 33,40,124, та п. 12 перехідних положень
Земельного Кодексу України селищна рада
В И Р І Ш И Л А:

Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання
документів про передачу в оренду земельної ділянки строком на 49 років
громадянці Чорній Любов Валентинівні на території смт Новоархангельськ
вул. Жебровського, 47-А Новоархангельського району Кіровоградської
області.
Передати в оренду строком на 49 років громадянці Чорній Любов
Валентинівні земельну ділянку загальною площею 0,1230 га, в тому числі:
0,1230 га - для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) номер 3523655100:50:050:0005 із
земель житлової та громадської забудови на території смт. Новоархангельськ
по вул. Жебровського, 47-А Новоархангельського району Кіровоградської
області.
Громадянці Чорній Л.В., замовити виготовлення договору оренди на
дану земельну ділянку та встановити орендну плату в розмірі 3% від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
Зобов’язати громадянку Чорну Л.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
ДРУГА СЕСІЯ
СЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 3 грудня 2015 року

№ 80
смт Новоархангельськ

Про затвердження технічної документації
щодо встановлення меж земельної ділянки
гр. Лазько С.В.
Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки громадянину Лазько С.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:

Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
меж земельної ділянки громадянину Лазько Сергію Володимировичу на
території
смт.
Новоархангельськ
по
вул.
Котляревського,
29
Новоархангельського району Кіровоградської області.
Передати у власність громадянину Лазько Сергію Володимировичу
земельну ділянку загальною площею 0,1007 га, в тому числі по угіддях:
0,1007 га земель - для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер
3523655100:50:009:0081 із земель житлової та громадської забудови на
території
смт
Новоархангельськ
по
вул.
Котляревського,
29
Новоархангельського району Кіровоградської області.
Громадянину Лазько С.В., замовити виготовлення свідоцтва на право
власності земельною ділянкою.
Зобов’язати громадянина Лазько С.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
ДРУГА СЕСІЯ
СЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 3 грудня 2015 року

№ 81
смт Новоархангельськ

Про затвердження технічної документації
та передачу у власність земельної ділянки
гр. Бевзенко К.С.
Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки громадянці Бевзенко К.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:

Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
меж земельної ділянки громадянці Бевзенко Клавдії Сергіївні на території
смт. Новоархангельськ по вул. Леніна, 110 Новоархангельського району
Кіровоградської області.
Передати у власність громадянці Бевзенко Клавдії Сергіївні земельну
ділянку 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
3523655100:50:019:0017 із земель житлової та громадської забудови на
території смт Новоархангельськ по вул. Леніна, 110 Новоархангельського
району Кіровоградської області.
Громадянці Бевзенко К.С., замовити виготовлення свідоцтва на право
власності земельною ділянкою.
Зобов’язати громадянку Бевзенко К.С., 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
ДРУГА СЕСІЯ
СЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 3 грудня 2015 року

№ 82
смт Новоархангельськ

Про затвердження проекту із землеустрою
та передачу у власність земельної ділянки
гр. Ваганко О.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:

Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянці Ваганко Олені Володимирівні на території смт
Новоархангельськ
по вул. Котляревського, 77/1 Новоархангельського
району Кіровоградської області.
Передати у власність громадянці Ваганко Олені Володимирівні
земельну ділянку 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
3523655100:50:007:0008 за рахунок земель житлової та громадської забудови
в смт Новоархангельськ по вул. Котляревського, 77/1 Новоархангельського
району Кіровоградської області.
Громадянці Ваганко О.В., замовити виготовлення свідоцтва на право
власності земельною ділянкою.
Зобов’язати громадянку Ваганко О.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
ДРУГА СЕСІЯ
СЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 3 грудня 2015 року

№ 83
смт Новоархангельськ

Про затвердження проекту землеустрою
та передачу у власність земельних ділянок
гр. Биць О.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:
Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у
власність громадянці Биць Оксані Вікторівні
на території смт

Новоархангельськ по вул. Садова, 106
Новоархангельського району
Кіровоградської області.
Передати у власність громадянці Биць Оксані Вікторівні земельні
ділянки загальною площею 0,2849 га, в тому числі по угіддях: 0,1500 га - для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд ( присадибна ділянка ) кадастровий номер 3523655100:50:135:0015 за
рахунок земель житлової та громадської забудови та 0,1349 га ріллі – для
ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер
3523655100:50:135:0016 із земель сільськогосподарського призначення на
території смт Новоархангельськ по вул. Садова, 106 Новоархангельського
району Кіровоградської області.
Громадянці Биць О.В., замовити виготовлення свідоцтв на право
власності земельними ділянками.
Зобов’язати громадянку Биць О.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
ДРУГА СЕСІЯ
СЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 3 грудня 2015 року

№ 84
смт Новоархангельськ

Про затвердження проекту із землеустрою
та передачу у власність земельної ділянки
гр. Коваленку Д.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:
Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянину Коваленку Дмитру Володимировичу на території
смт Новоархангельськ по вул. Кірова, 30 Новоархангельського району
Кіровоградської області.
Передати у власність громадянину Коваленку Дмитру Володимировичу
земельну ділянку загальною площею 0,0349 га, в тому числі по угіддях:
0,0349 га земель – для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер
3523655100:50:098:0009 за рахунок земель житлової та громадської забудови
по вул. Кірова, 30 Новоархангельського району Кіровоградської області.
Громадянину Коваленку Д.В., замовити виготовлення свідоцтва на
право власності земельною ділянкою.
Зобов’язати громадянина Коваленка Д.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
ДРУГА СЕСІЯ
СЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 3 грудня 2015 року

№ 85
смт Новоархангельськ

Про затвердження проекту із землеустрою
та передачу у власність земельної ділянки
гр. Керлсону В.С.
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:
Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянину Керлсону Владиславу Сергійовичу на території
смт Новоархангельськ
по вул. Зоряна, 93 Новоархангельського району
Кіровоградської області.
Передати у власність громадянину Керлсону Владиславу Сергійовичу
земельну ділянку загальною площею 0,1500 га, в тому числі по угіддях:
0,1500 га земель – для обслуговування жилого будинку, господарських
будівель
і
споруд
(присадибна
ділянка)
кадастровий
номер
3523655100:50:139:0012 за рахунок земель житлової та громадської
забудови по вул. Зоряна, 93 Новоархангельського району Кіровоградської
області.
Громадянину Керлсону В.С., замовити виготовлення свідоцтва на
право власності земельною ділянкою.
Зобов’язати громадянина Керлсона В.С., 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
ДРУГА СЕСІЯ
СЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 3 грудня 2015 року

№ 86
смт Новоархангельськ

Про затвердження проекту із землеустрою
та передачу у власність земельної ділянки
гр. Шостаку М.М.
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:

Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянину Шостаку Михайлу Михайловичу на території смт
Новоархангельськ по вул. Садова, 58 Новоархангельського району
Кіровоградської області.
Передати у власність громадянину Шостаку Михайлу Михайловичу
земельну ділянку 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) кадастровий номер
3523655100:02:000:0116 за рахунок земель житлової та громадської
забудови по вул. Садова, 58 Новоархангельського району Кіровоградської
області.
Громадянину Шостаку М.М., замовити виготовлення свідоцтва на
право власності земельною ділянкою.
Зобов’язати громадянина Шостака М.М., 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
ДРУГА СЕСІЯ
СЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 3 грудня 2015 року

№ 87
смт Новоархангельськ

Про затвердження проекту землеустрою
та передачу у власність земельних ділянок
гр. Шостаку М.М.
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:

Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у
власність громадянину Шостаку Михайлу Михайловичу на території смт
Новоархангельськ по вул. Садова, 57
Новоархангельського району
Кіровоградської області.
Передати у власність громадянину Шостаку Михайлу Михайловичу
земельні ділянки загальною площею 0,3479 га, в тому числі по угіддях:
0,1500 га - для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка ) кадастровий номер
3523655100:50:012:0072 за рахунок земель житлової та громадської забудови
та 0,1979 га ріллі – для ведення особистого селянського господарства,
кадастровий номер 3523655100:50:012:0071 із земель сільськогосподарського
призначення
на території смт Новоархангельськ по вул. Садова, 57
Новоархангельського району Кіровоградської області.
Громадянину Шостаку М.М., замовити виготовлення свідоцтв на
право власності земельними ділянками.
Зобов’язати громадянина Шостака М.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
ДРУГА СЕСІЯ
СЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 3 грудня 2015 року

№ 88
смт Новоархангельськ

Про надання дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою
гр. Сурженко К.А.
Розглянувши заяву гр. Сурженко К.А., про надання дозволу на
розроблення технічної документації із землеустрою, щодо встановлення 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 меж земельних ділянок громадянці Сурженко Катерині
Анатоліївні загальною площею 0,3776 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 0,2276 га ріллі- для ведення осообистого
селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення в
смт Новоархангельськ по вул. Свердлова, 35 Новоархангельського р-ну.
Кіровоградської обл.
2. Уточнену площу земельних ділянок визначити при затвердженні
технічної документації.
3 Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста
селищної ради Детиненка С.Б.

Селищний голова

Ю.Шамановський .

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ДРУГА СЕСІЯ
СЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 3 грудня 2015 року

№ 89
смт Новоархангельськ

Про передачу земельних
ділянок у приватну власність
Розглянувши заяви громадян про передачу їм земельних ділянок у
приватну власність, відповідно до п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», селищна рада

ВИРІШИЛА:
1.Передати громадянам у приватну власність для ведення особистих
селянських господарств з наступною видачею Державних актів на право
приватної власності на землю громадянам, переліченим у списку, що
додається.
2.Спеціалісту I категорії селищної ради Детиненку С.Б. занести
необхідні дані у книгу реєстрації громадян, яким безкоштовно передані
земельні ділянки у приватну власність.
3. Державні акти на право приватної власності на землі громадян,
переліченим у п. 1 цього рішення будуть видані і зареєстровані після
встановлення меж земельних ділянок в натурі, ( на місцевості).
Якщо при встановленні меж земельних ділянок буде виявлено
розбіжності в даних про розмір земельної ділянки, переданої у власність,
остаточний розмір площі такої ділянки буде визначено селищною радою
додатково.

Селищний голова

Шамановський Ю.П.
ДОДАТОК
до рішення № 89
від 03 грудня 2015 року

№
п/п
1
2
3
4

Прізвище, ім’я та
по батькові
Швець Віктор
Миколайович
Марищенко
Анатолій Іванович
Танасійчук
Олександр
Володимирович
Лозько Сергій
Володимирович

Адреса
проживання
(вулиця/
провулок)
Жебровського,
80
вул.Леніна, 10
кв.2
вул. Морозова,
84

Місце знаходження
Земельної ділянки,
що передана у
приватну власність
Жебровського, 86

Площа
земельної
ділянки
(га)
0,15

(біля газового
складу)
поле № 8 а

0,15

вул.
Котляревського,
29

вул. Котляревського,
31

0,16

0,18
0,10

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ДРУГА СЕСІЯ
СЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 3 грудня 2015 року

№ 90
смт Новоархангельськ

Про припинення громадянами права
користування земельними ділянками
Розглянувши заяву громадянки Молошнік Н.І., та на підставі їх
добровільної відмови, керуючись ст. 12, 123,141, пунктом 12 розділу Х
Перехідних положень Земельного Кодексу України, пунктом 34 ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» селищна рада
ВИРІШИЛА:

Припинити право користування земельними ділянками наступним
громадянам:
1. Молошнік Ніна Ілінічна по вул. Жебровського, 86 смт Новоархангельськ
0,15 га

Селищний голова

Шамановський Ю.П.

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ДРУГА СЕСІЯ
СЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 3 грудня 2015 року

№ 89
смт Новоархангельськ

Про передачу земельних
ділянок у приватну власність
Розглянувши заяви громадян про передачу їм земельних ділянок у
приватну власність, відповідно до п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
селищна рада
ВИРІШИЛА:

1.Передати громадянам у приватну власність для ведення особистих
селянських господарств з наступною видачею Державних актів на право
приватної власності на землю громадянам, переліченим у списку, що
додається.
2.Спеціалісту I категорії селищної ради Детиненку С.Б. занести необхідні
дані у книгу реєстрації громадян, яким безкоштовно передані земельні
ділянки у приватну власність.
3. Державні акти на право приватної власності на землі громадян,
переліченим у п. 1 цього рішення будуть видані і зареєстровані після
встановлення меж земельних ділянок в натурі, ( на місцевості).
Якщо при встановленні меж земельних ділянок буде виявлено розбіжності в
даних про розмір земельної ділянки, переданої у власність, остаточний
розмір площі такої ділянки буде визначено селищною радою додатково.

Селищний голова

№
п/п
1
2
3
4

Прізвище, ім’я та
по батькові
Швець Віктор
Миколайович
Марищенко
Анатолій Іванович
Танасійчук
Олександр
Володимирович
Лозько Сергій
Володимирович

Шамановський Ю.П.
ДОДАТОК
до рішення № 89
від 03 грудня 2015 року
Адреса
проживання
(вулиця/
провулок)
Жебровського,
80
вул.Леніна, 10
кв.2
вул. Морозова,
84

Місце знаходження
Земельної ділянки,
що передана у
приватну власність
Жебровського, 86

Площа
земельної
ділянки
(га)
0,15

(біля газового
складу)
поле № 8 а

0,15

вул.
Котляревського,
29

вул. Котляревського,
31

0,16

0,18
0,10

