
 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

та регламент роботи VІІІ сесії Новомар’ївської сільської ради 

восьмого скликання 

 

 30 червня   2021 року                                                            Початок:  10.00 

                                                                                      сесійна зала сільської ради 

 

1. Про затвердження Програми охорони навколишнього середовища та 

раціонального природокористування Новомар’ївської сільської ради на  

2021-2023 роки. 

              Доповідач: Гридін Олександр Вікторович – начальник відділу 

                                   комунальної власності, інфраструктури, ЖКГ, 

                                   благоустрою, господарського забезпечення та з 

                                   питань цивільного захисту населення 
 

2. Про внесення змін до Програми захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення 

пожежної безпеки та цивільного захисту Новомар’ївської сільської ради на 

2020-2023 роки. 
 

 

             Доповідач: Ткаченко Дмитро Сергійович– головний спеціаліст 

                                  відділу комунальної власності, інфраструктури, ЖКГ, 

                                благоустрою, господарського забезпечення та з 

                                питань цивільного захисту населення 
 

3. Про  хід виконання «Програми інформатизації Новомар’ївської сільської 

ради на 2020-2022 роки». 

              Доповідач: Закусілов Анатолій Олександрович – головний 

                           спеціаліст відділу організаційно-кадрової, правової 

                            роботи, інформаційної діяльності та з питань діловодства 
 

4. Про  внесення змін до бюджету Новомар’ївської територіальної громади  

на 2021 рік. 

             Доповідач: Слюсаренко Тетяна Павлівна – начальник 

                                  фінансового відділу 
                

5. Про перепрофілювання (зміну типу) Кам’яно – Костуватської гімназії                       

Новомар’ївської сільської ради Братського району Миколаївської  

області у Кам’яно - Костуватську початкову школу Новомар’ївської  

сільської  ради Братського району Миколаївської  області 

              Доповідач: Маєр Олена Володимирівна – заступник сільського 

                                  Голови 

6. Про  надання згоди на виключення із мережі закладів культури 

Новомар’ївської  сільської ради 

             Доповідач: Гірієнко Світлана Миколаївна – начальник відділу 

                                  освіти, молоді, спорту, культури та туризму  



 

7. Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду 

комунального майна Новомар’ївської сільської ради 

             Доповідач: Соловйова Галина Анатоліївна – керуюча справами    

                                  (секретар) виконавчого комітету сільської ради  
 

8. Про затвердження Переліку другого типу об’єктів оренди комуналної                                                     

власності. 

                 Доповідач: Соловйова Галина Анатоліївна – керуюча справами    

                                      (секретар) виконавчого комітету сільської ради  
 

9. Про затвердження Положення про порядок присвоєння та зміни поштових 

адрес об’єктам нерухомого майна, розташованих на території 

Новомар’ївської територіальної громади 

                 Доповідач: Смочко Ніна Миколаївна – секретар сільської ради  
                               

10. Про внесення змін до рішення Новомар’ївської сільської ради від 

18.11.2020 року № 13 «Про затвердження складу виконавчого комітету» 

               Доповідач: Соловйова Галина Анатоліївна – керуюча справами    

                                    (секретар) виконавчого комітету сільської ради  
 

11. Про резервування земельних ділянок для учасників АТО/ООС                                                                                                                          

на території Миролюбівського старостинського округу №3 

               Доповідач: Погасій Валентина Петрівна –начальник відділу 

                                   земельних ресурсів та природокористування                           
 

12. Про встановлення місцевих податків та зборів на території 

Новомар’ївської сільської ради. 

               Доповідач: Булаткіна Сніжана Юріївна – головний спеціаліст 

                                     відділу земельних ресурсів та природокористування   
                          

13. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок в оренду для городництва. 

                Доповідач: Погасій Валентина Петрівна –начальник відділу 

                                      земельних ресурсів та природокористування                           
 

14. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд. 

               Доповідач: Погасій Валентина Петрівна –начальник відділу 

                                    земельних ресурсів та природокористування  
 

15. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення  земельної 

ділянки  у власність  для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд. 

                  Доповідач: Погасій Валентина Петрівна –начальник відділу 

                                       земельних ресурсів та природокористування  
 



 

16. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення  земельної 

ділянки в оренду  для будівництва і обслуговування  будівель торгівлі. 

                Доповідач: Погасій Валентина Петрівна –начальник відділу 

                                      земельних ресурсів та природокористування  
 

17. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення  земельної 

ділянки  у власність  для  ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва. 

             Доповідач: Погасій Валентина Петрівна –начальник відділу 

                                  земельних ресурсів та природокористування 
   

18. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення  земельної 

ділянки   в оренду  для  ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва. 

                Доповідач: Погасій Валентина Петрівна –начальник відділу 

                                     земельних ресурсів та природокористування  
 

19. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у приватну власність для ведення особистого селянського 

господарства. 

                  Доповідач: Погасій Валентина Петрівна –начальник відділу 

                                        земельних ресурсів та природокористування  
 

20. Про надання  дозволу на розробку   проєкту землеустрою щодо 

відведення   земельних ділянок у приватну  власність для ведення особистого 

селянського господарства учасникам АТО.                             

                     Доповідач: Погасій Валентина Петрівна –начальник відділ 

                                        у земельних ресурсів та природокористування  
 

21. Про надання  дозволу на розробку   проєкту землеустрою щодо 

відведення   земельних ділянок у приватну  власність для ведення особистого 

селянського господарства                              

                    Доповідач: Погасій Валентина Петрівна –начальник відділу 

                                       земельних ресурсів та природокористування  
 

22. Про відтермінування  надання  дозволу на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення  земельних  ділянок  у приватну власність  для ведення  

особистого селянського господарства . 

                   Доповідач: Погасій Валентина Петрівна –начальник відділу 

                                      земельних ресурсів та природокористування  
 

23. Про надання  дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо  відведення 

земельних  ділянок  в оренду для городництва. 

                 Доповідач: Погасій Валентина Петрівна –начальник відділу 

                                     земельних ресурсів та природокористування  

 

24. Про надання  дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення фермерського господарства.     



 

                      Доповідач: Погасій Валентина Петрівна –начальник відділу 

                                       земельних ресурсів та природокористування  
 

25. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва . 

                      Доповідач: Погасій Валентина Петрівна –начальник відділу 

                                      земельних ресурсів та природокористування                                 
 

26. Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою щодо 

проведення інвентаризації земельної ділянки 

                      Доповідач: Погасій Валентина Петрівна –начальник відділу 

                                      земельних ресурсів та природокористування   
 

27. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель під полезахисними лісосмугами та 

польовими  і проектними дорогами                          

                Доповідач: Погасій Валентина Петрівна –начальник відділу 

                                    земельних ресурсів та природокористування                                 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



 

 СПИСОК 

депутатів, присутніх на VІІІ сесії сільської ради 

восьмого скликання 

 

                                                                                             30 червня  2021 року 

 

№ 

п/п 

Прізвище, ім.’я по батькові Підпис 

1. Горінська Надія Семенівна  

2. Мартин Алла Вікторівна  

3.  Мезник Олександр Миколайович  

4. Бондаренко Катерина Василівна  

5. Ніколін Олександр Миколайович  

6. Гончаров Володимир Вікторович  

7. Дзензура Дмитрій Володимирович  

8. Московщук Валентин Сергійович  

9. Москаленко Сергій Іванович  

10. Сініцин Юрій Миколайович  

11. Смочко Ніна Миколаївна  

12. Галата Вікторія Анатоліївна  

13. Гірієнко Cвітлана Миколаївна  

14. Івін Володимир Станіславович  

15. Казарін Олександр Олексійович  

16. Гребенюк Володимир Володимирович  

17. Дяченко Вікторія Василівна  

18. Коваленко Олена Петрівна  

19. Пірязєва Тетяна Юріївна  

20. Біденко Інна Іванівна  

21. Гакман Людмила Михайлівна  

22. Юдіцький Василь Григорович  

 

 
                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                  

 
 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 30 червня 2021 року   № 1   

        Новомар’ївка  
 

Про  затвердження Програми                                      VIIІ сесія сільської ради                  

охорони навколишнього середовища                          восьмого скликання             

Новомар’ївської сільської ради 

на 2021-2025 роки 

     

      Відповідно  до  пункту  22, 25  частини  першої  статті  26 Закону  

України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”, статті 47 Закону 

України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону 

України «Про благоустрій населених пунктів»,  Постанови  Верховної  

РадиУкраїни  від 5 березня 1998 року № 188/98-ВР „Про основні напрямки 

державної політики України у галузі охорони довкілля,  використання 

природних ресурсів та забезпечення екологічної  безпеки”, Закону  України 

від 21 грудня 2010 року № 2818-УI  „Про Основні засади ( стратегію)  

державної екологічної політики України на період до 2020 року”, керуючись 

постановою КМУ від 17.09.1996 № 1147 «Про затвердження переліку видів 

діяльності, що належать до природоохоронних заходів» (зі змінами)  з метою 

покращення екологічної ситуації на території населених пунктів 

Новомар’ївської сільської ради та на  підставі  висновку  постійної  комісії  

сільської  ради  з  питань  АПК  від 29 червня 2021 року, сільська  рада  
 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити Програму охорони навколишнього природного середовища 

Новомар’ївської сільської ради на 2021 - 2025 роки (додається). 

2. Доручити виконавчому комітету Новомар’ївської  сільської ради 

забезпечити виконання заходів даної Програми. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань АПК, земельних відносин, будівництва, транспорту, 

зв’язку, екології, благоустрою, житлово-комунального господарства, 

комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг. 

 
 

Сільський голова                                                              Тамара ФЕСЬКО 

 



 

                   ЗАТВЕРДЖЕНО 

                   рішення Новомар’ївської 

           сільської ради 

           від 30.06.2021 року № 1 

 

 

                    
 

Програма 

 охорони навколишнього природного середовища 

 Новомар’ївської сільської територіальної громади 

на 2021-2025 роки 

 
 
  

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ    
 
 

1 

  

Ініціатор розроблення програми Новомар’ївська  сільська 

рада 

  

2 Розробник програми 

  

Виконавчий комітет 

Новомар’ївської  

сільської ради 

  

3 Відповідальний виконавець програми 

  

Виконавчий комітет 

Новомар’ївської   

сільської ради 

  

4 Співвиконавці програми 

  

Відділи  

5 Термін реалізації 

  

2021-2025 роки 

  

6 Орієнтовний загальний обсяг 

фінансових ресурсів,  необхідних для 

реалізації Програми, всього, 

у тому числі: 

В межах бюджетних 

призначень 

 

6.2 Коштів з інших джерел --------- 

  

 

 

 



 

ПРОГРАМА 

охорони навколишнього природного середовища  

Новомар’ївської сільської ради на 2021-2025 роки 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Програма охорони навколишнього природного середовища 

Новомар’ївської сільської ради на 2021-2025 роки (далі – Програма) 

розроблена на виконання Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку Новомар’ївської  сільської територіальної громади на 2021-2025 

роки, з урахуванням положень Закону України "Про охорону навколишнього 

природного середовища", підзаконних актів в сфері охорони навколишнього 

середовища. 

Охорона навколишнього природного середовища, раціональне 

використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки 

життєдіяльності людини – невід’ємна умова сталого економічного та 

соціального розвитку України. З цією метою Новомар’ївська сільська рада 

здійснює на своїй території екологічну політику, спрямовану на збереження 

безпечного існування природи, навколишнього середовища, захисту життя і 

здоров’я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням 

навколишнього природного середовища, досягнення гармонійної взаємодії 

суспільства і природи, охорону, раціональне використання і відтворення 

природних ресурсів. 

       Підставою для розроблення Програми є існування екологічних проблем 

на території сільської територіальної громади, розв'язання яких потребує 

залучення бюджетних коштів, спільних дій виконавчого комітету ради, 

підприємств, установ, організацій та населення. 

 

2. Мета Програми 

 

         Програма розроблена з метою реалізації державної політики України в 

галузі довкілля, забезпечення екологічної безпеки, захисту життя і здоров'я 

мешканців населених пунктів від негативного впливу, зумовленого 

забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонії 

взаємодії суспільства і природи. 

Екологічна ситуація на території Оболонської сільської ради, 

характеризується відносною стабільністю показників.  

 

Серед головних факторів, що негативно впливають на екологічну ситуацію є: 

1. Несанкційоване розміщення твердих побутових відходів. Накопичення 

побутового сміття в лісонасадженнях, в водоохоронних зонах річок, в зоні 

житлової забудови - є одним з потенційних джерел забруднення довкілля, що 

призводить до негативного впливу на земельні, водні та лісові ресурси 

сільської ради і здоров'я людей. 



 

Одним з пріоритетних питань захисту навколишнього природного 

середовища на території ради є організація робіт з вивезення побутових 

відходів, локалізація стихійних звалищ. 

 

2. Стан зелених насаджень на території сільської ради. В умовах постійного 

зростання цін на природний газ та електроенергію, більшість 

домогосподарств використовують опалення дровами.  Незаконна вирубка 

старорослих дерев, що призводить до зменшення зелених насаджень на 

території ради. Розвиток зеленого господарства можливий за рахунок 

створення локальних зелених зон: паркових насаджень, скверів, фруктових 

садів. 

 

3. Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного 

режиму та санітарного стану водоймищ. Щорічне зменшення рівня води у 

річках, пересихання озер та боліт, зникнення води у колодязях гостро 

відчуваються в останні роки.  

 

3. Основні завдання програми 

 

Враховуючи реальний стан довкілля, який сформувався на території, 

основними завданнями Програми охорони навколишнього природного 

середовища та пріоритетними напрямками екологічної політики сільської 

ради є: 

 Запобігання забруднення підземних та поверхневих вод. 

 Покращення санітарно-екологічного стану водних об'єктів. 

 Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів. 

 Озеленення, благоустрій населених пунктів, збереження природно-

заповідного фонду. 

 Розвиток сфери поводження з твердими побутовими відходами. 

 Виготовлення землевпорядної документації на сміттєзвалища для 

розміщення ТПВ. 

 Виконання робіт по ліквідації карантинних рослин;  

 Раціональне використання та охорона земель. 

 

4. Очікувані результати заходів програми 

Виконання Програми дасть можливість забезпечити: 

    1. Реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього 

середовища; 

     2. Покращення екологічної ситуації на території в двох напрямках: 

впровадження заходів, спрямованих на зменшення прямого та 

опосередкованого впливу людей і господарств на природу в цілому та (або) 

окремі її елементи; 

впровадження заходів, спрямованих на формування сприятливого та 

безпечного навколишнього середовища, комфортного для проживання 

мешканців. 

Впровадження заходів Програми дозволить досягти наступних результатів: 



 

 зберегти наявний водний баланс та ресурси; 

 підтримати гідрологічний режим та санітарний стан річок; 

 забезпечити ліквідацію стихійних звалищ ТПВ; 

 забезпечити збереження зелених насаджень на території територіальної 

громади за рахунок висадження молодняку, боротьби з бур’янами та 

амброзією, озеленення вулиць.  

 

         5. Обсяги та джерела фінансування Програми 

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених 

у бюджеті Новомар’ївської  сільської територіальної громади, а також з 

інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

Обсяги фінансування Програми визначаються при затвердженні 

бюджету Новомар’ївської сільської територіальної громади, або при внесенні 

змін до нього у межах наявних фінансових можливостей. 

 

 

 

 

Секретар  сільської ради                                                          Ніна СМОЧКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток  

                                                                                                     до Програми 

  від 30.06.2021року 

 

ЗАХОДИ 

Програми «Охорона навколишнього природного середовища 

Новомар’ївської сільської ради на 2021-2025  роки» 

 
 

№ 

п/п 

  

 Зміст заходів 

 

Термін 

виконання 

 

Джерело 

фінансування 

Необхідний 

обсяг  

коштів 

тис. грн. 

Відповідальні 

виконавці 

 

1. 
Поводження з твердими 

побутовими відходами: 

 -проведення робіт з 

підгортання, перевезення, 

зберігання, утилізації, 

видалення, знешкодження і 

захоронення твердих побутових 

відходів, ліквідація стихійних 

Протягом 

2021-2025  

місцевий 

бюджет 

* Виконком 

сільської ради 

 

2. 
Охорона і раціональне 

використання водних 

ресурсів: 

- відновлення, підтримання 

сприятливого санітарно-

екологічного стану річки, інших 

водойм  на території ТГ; 

- санітарна очистка 

прибережних смуг річки та 

водойм; 

Протягом 

2021-2025 

місцевий 

бюджет 

* Виконком 

сільської ради 

 

3. 
Охорона і раціональне 

використання природних 

рослинних ресурсів: 
- ліквідація надзвичайних 

ситуацій; 

- ліквідація аварійних, фаутних 

дерев та сухостою, кронування 

дерев; 

-ліквідації карантинних рослин 

- закупівля та висадка саджанців 

дерев і квітів,багаторічних та 

однорічних насаджень , 

розбивка клумб, квітників. 

Протягом 

2021-2025 

місцевий 

бюджет 

 

* Виконком 

сільської ради 

 

        Кошти на виконання заходів передбачаються в місцевому бюджеті. 

 

 

Секретар сільської ради                        Ніна СМОЧКО 
 

 

 



 

                                                                                               

 
 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 30 червня 2021 року   № 2  

        Новомар’ївка  
 

Про внесення змін до Програми захисту                      VIIІ сесія сільської ради                   

населення і територій від надзвичайних                        восьмого скликання             

ситуацій техногенного та природного  

характеру, забезпечення пожежної безпеки  

та цивільного захисту Новомар’ївської  

сільської  ради на 2020-2023 роки 

 

Керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  розглянувши Програму захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, 

забезпечення пожежної безпеки та цивільного захисту Новомар’ївської 

сільської ради на 2020-2023 роки, з метою забезпечення пожежної безпеки, 

захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру, розвитку цивільного захисту на території  

Новомар’ївської сільської ради,  Новомар’ївська сільська рада 

   

В И Р І Ш И Л А: 

1. Внести зміни та доповнення до Програми захисту  населення і територій 

від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, 

забезпечення пожежної безпеки та цивільного захисту Новомар’ївської  

сільської  ради на 2020-2023 роки, виклавши її в редакції, що додається. 

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення Новомар’ївської сільської 

ради від 18 грудня 2019 року №1 «Про затвердження Програми захисту  

населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру, забезпечення пожежної безпеки та цивільного захисту 

Новомар’ївської  сільської  ради на 2020-2023 роки ». 

3. Контроль за  виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізичної культури, спорту та 

соціального захисту населення. 

 

Сільський голова                                                                  Тамара ФЕСЬКО 

 



 

                                                                        Додаток №1 

                                                                                                до рішення   

                                                                         сільської ради 

від 30.06.2021  року  № 2  

                                                                           

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

 

 

захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного 

та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки та цивільного 

захисту Новомар’ївської сільської ради на 2021-2024 роки 

 

1. Ініціатор розроблення програми – Виконавчий комітет 

Новомар’ївської сільської ради; 

2. Розробник програми – Виконавчий комітет Новомар’ївської сільської 

ради; 

3. Відповідальний виконавець – Виконавчий комітет Новомар’ївської 

сільської ради; 

4. Термін реалізації програми – 2021-2024 роки; 

5. Джерела фінансування – місцевий бюджет, державний бюджет, інші 

кошти не заборонені законом; 

6. Учасники програми – Виконавчий комітет Новомар’ївської сільської 

ради, Миколаївська ОДА, надавачі грантів, виконавці робіт; 

7. Загальний обсяг фінансових ресурсів для реалізації Програми –  

9,617400 грн. без врахування заходів на евакуацію населення та заходів 

щодо забезпечення заходів щодо укриття населення 

8. Очікувані результати – організація заходів із запобігання виникнення 

пожеж та їх гасіння, ліквідації НС, евакуації, укриття населення у разі 

виникнення надзвичайних ситуацій, підвищення оперативності в 

ліквідації можливих надзвичайних ситуацій, підвищення рівня знань та 

навичок персоналу з питань цивільного захисту та пожежної безпеки, 

впровадження сучасної автоматизованої системи оповіщення 

населення на території громади, проведення якісної інформаційно-

просвітницької діяльності з населення громади щодо можливих 

надзвичайних ситуацій та порядку дій при них, що позитивно вплине 

на підвищення рівня безпеки громадян на території Новомар’ївської 

сільської ради.  

 

 

Секретар  сільської ради                                                         Ніна СМОЧКО   

 

 

 

 



 

Додаток №2 

до рішення   

сільської ради 

від 30.06. 2021  року № 2 

 

 

ПРОГРАМА 

захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного 

та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки та цивільного 

захисту Новомар’ївської сільської ради на 2021-2024 роки 

 

Загальна частина  

Програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки та 

цивільного захисту Новомар’ївської сільської ради на 2021-2024 роки (далі – 

Програма) розроблена на виконання:  

Кодексу цивільного захисту України від 02 жовтня 2012 року № 5403-

VI, Указу Президента України від 25 вересня 2017 року № 283/2017 „Про 

рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 вересня 2017 

року „Про Концепцію реформування та подальшого розвитку системи 

управління державою в умовах надзвичайного стану і в особливий період”;  

Постанов Кабінету Міністрів України:  

від 09 січня 2014 року № 11 „Про затвердження Положення про єдину 

державну систему цивільного захисту”;  

від 11 березня 2015 року № 101 „Про затвердження типових положень 

про функціональну і територіальну підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту”;  

від 30 вересня 2015 року № 775 „Про затвердження Порядку створення 

та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій”;    

від 10 березня 2017 року № 138 „Деякі питання використання захисних 

споруд цивільного захисту”;  

від 27 вересня 2017 року № 733 „Про затвердження Положення про 

організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення 

надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту”;  

і спрямована на:  

реалізацію державної політики щодо забезпечення створення та 

функціонування сільської ланки Новомар’ївської сільської ради 

територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 

Миколаївської  області;  

реалізацію завдань і заходів щодо захисту населення і територій 

Новомар’ївської сільської ради від надзвичайних ситуацій техногенного і 

природного характеру та їх наслідків;  

впровадження автоматизованої системи централізованого оповіщення 

та інформування населення громади про загрози виникнення чи виникнення 

надзвичайних ситуацій;  



 

реалізацію заходів забезпечення непрацюючого населення і особового 

складу засобами індивідуального захисту;  

створення місцевого матеріального резерву для запобігання, ліквідації 

надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків;  

забезпечення оперативного реагування на надзвичайні ситуації 

техногенного і природного характеру та ліквідації їх наслідків та 

функціонування підрозділу місцевої пожежної охорони та подальшого її 

розвитку.  

На території громади функціонує 1 потенційно-небезпечний об’єкт.  

Гарантоване і своєчасне оповіщення та інформування населення в разі 

виникнення загрози або виникнення надзвичайних ситуацій є одним з 

найважливіших завдань місцевої ланки, для виконання якого повинна 

функціонувати ефективна система оповіщення.  

На сьогодні місцевої автоматизованої системи централізованого 

оповіщення населення на території громади немає. Виникає нагальна 

необхідність вжиття невідкладних заходів для розробки проекту 

впровадження системи централізованого оповіщення та інформування 

населення про виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного 

характеру та ліквідації їх наслідків, монтажу апаратури та обладнання і 

введення їх в експлуатацію у найкоротші терміни.   

Населення громади, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного 

забруднення на сьогодні засобами індивідуального захисту не забезпечено 

забезпечено лише непрацююче населення.  

Впродовж 2018 року були здійснені заходи щодо створення 

матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій 

техногенного і природного характеру та їх наслідків місцевого (районного, 

рівня.  

Накопичення місцевого матеріального резерву складає 56 % від 

затвердженої номенклатури.  

Разом з тим, зазначена робота потребує продовження і завершення 

накопичення матеріальних резервів до 100% потреби, згідно затвердженої 

номенклатури і обсягів.  

На даний час в громаді накопичено матеріальні цінності місцевого 

резерву на загальну суму понад 255,38 тис. гривень.  

Враховуючи нагальну потребу щодо оперативного залучення 

матеріальних цінностей для реагування на надзвичайні ситуації місцевого 

рівня, є необхідність розміщення матеріальних цінностей поблизу районів 

можливих надзвичайних ситуацій.  

Викликає занепокоєння і стан протипожежного захисту населених 

пунктів громади, а це переважна більшість сільські населені пункти.  

Впродовж останніх років кількість пожеж, збитків від них та загиблих 

на пожежах в громаді збільшуються.  

Такому становищу сприяв процес розпаювання та приватизації 

колгоспного майна, під час якого припиняли своє існування сільські пожежні 

команди, а їх майно, у тому числі пожежні автомобілі та пожежні депо, 



 

переходило у приватну власність та використовувалось не за прямим   

призначенням.  

На сьогодні більша частина сільських населених пунктів, що не 

охороняються підрозділами оперативно-рятувальної служби цивільного 

захисту, що фінансуються за державні кошти, незабезпечена належним 

протипожежним захистом.  

Таким чином, забезпечення техногенної та пожежної безпеки 

населених пунктів громади, рятування людей під час пожеж, надзвичайних 

ситуацій, матеріальне забезпечення належного реагування на надзвичайні 

ситуації тощо потребує виділення значних коштів з бюджетів усіх рівнів для 

створення сучасної МПО на території громади.  

Без належного фінансування зазначених заходів унеможливлюється 

організація цивільного захисту населення і територій громади.  

Також велике занепокоєння викликає сучасний стан захисних споруд, 

що розташовані на території громади. Великі матеріальні ресурси та 

організаційні заходи вимагають приведення захисних споруд до вимог 

чинного законодавства. Це саме питання стосується щодо заходів прийняття 

евакуйованого населення з районів 30 та 100 км зони Южноукраїнської АЕС. 

 

Мета Програми 

Програму розроблено з метою створення механізму забезпечення 

заходів пожежної безпеки, цивільного захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території 

Новомар’ївської сільської ради та умов для реалізації державної політики у 

сфері пожежної безпеки та цивільного захисту.  

Метою Програми є:  

- забезпечення захисту життя та здоров'я населення, навколишнього 

природного середовища і об'єктів від впливу небезпечних факторів 

техногенного та природного характеру; 

- посилення пожежної безпеки, поліпшення матеріально-технічного 

стану державної пожежної охорони для виконання покладених завдань за 

призначенням; 

- приведення систем протипожежного захисту на об’єктах у 

відповідність до вимог нормативно-правових актів, норм і правил; 

- організація заходів із запобігання виникнення пожеж та їх гасіння, 

ліквідації надзвичайних ситуацій, підвищення оперативності в ліквідації 

наслідків можливих пожеж та інших НС, що позитивно вплине на 

підвищення рівня пожежної безпеки; 

- завчасне накопичення необхідної кількості засобів індивідуального 

захисту для непрацюючого населення і працівників формувань та 

неспеціалізованих служб цивільного захисту; 

- удосконалення процесу освітньої діяльності з функціонального 

навчання осіб керівного складу цивільного захисту, посадових осіб з питань 

запобігання  і реагування  на НС; 



 

- приведення захисних споруд до вимог чинного законодавства та 

спроможності громади при виникненні надзвичайних ситуацій до укриття 

населення в захисних спорудах, які знаходяться на території громади; 

- проведення якісної інформаційно-просвітницької діяльності з 

населенням громади, що забезпечить організованість та громадську 

обізнаність при виникненні надзвичайних ситуацій. 

 

Шляхи і способи розв'язання проблеми 

Розв'язання проблеми забезпечення пожежної безпеки, цивільного 

захисту полягає у комплексному, поетапному вирішенні проблемних  питань 

у сфері пожежної безпеки та цивільного захисту, гарантованого захисту 

суспільства та навколишнього природного середовища від надзвичайних 

ситуацій природного та техногенного характеру і їх наслідків, впровадження 

організаційних засад функціонування системи забезпечення пожежної 

безпеки та цивільного захисту органів влади всіх рівнів, зміцнення правової, 

науково - технічної і ресурсної бази, що дасть змогу суттєво зменшити обсяг 

збитків, завданих надзвичайними ситуаціями різного характеру на території 

громади.  

У рамках Програми передбачається здійснити ряд заходів, які 

обґрунтовують вибір оптимального варіанту розв'язання проблеми, 

враховують переваги та недоліки альтернативних варіантів, що дасть 

можливість:  

- розробити економічні, управлінські і правові механізми, спрямовані 

на здійснення заходів, передбачених Програмою на запобігання та ліквідацію 

наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та соціального 

характеру; 

- здійснити комплекс заходів, встановити порядок і форми розв'язання 

проблем, пов'язаних з приведенням у відповідність з вимогами нормативно-

правових актів, норм та правил у сферах  пожежної безпеки та цивільного 

захисту.  

Для розв'язання проблеми забезпечення пожежної безпеки та 

цивільного захисту, захисту населення і територій від НС техногенного та 

природного характеру об'єктів різних форм власності та житлового сектору, 

необхідно врегулювати питання щодо:  

- утворення та розвитку єдиної системи забезпечення пожежної безпеки 

та цивільного захисту як однієї із складових національної безпеки держави;  

- забезпечення державного нагляду за станом пожежної безпеки та 

цивільного захисту об'єктів громади для своєчасної протидії надзвичайним 

ситуаціям та зменшення негативних наслідків від них; 

- удосконалення та підвищення ефективності роботи суб'єктів системи 

забезпечення пожежної безпеки та цивільного захисту; 

- ефективного розв'язання завдань із забезпечення протипожежного та 

цивільного захисту громади та оперативного реагування на  стан з 

надзвичайними ситуаціями; 

- сприяння більш гнучкому та оперативному впливу на стан організації 

роботи щодо фінансування служби, вишукування нових джерел надходження 



 

коштів для розвитку матеріально-технічної бази пожежної безпеки та 

цивільного захисту населення.  

 

Завдання і заходи 

Завдання і заходи з виконання Програми наведено в додатку № 3  до 

Програми. 

Перелік завдань і заходів сформовано відповідно до виробничо-

господарських, організаційно-правових, соціально-економічних та 

екологічних вимог.  

 

Очікувані результати, ефективність Програми 

Результатом виконання комплексу завдань, передбачених Програмою, 

спрямованих на забезпечення протипожежного та цивільного захисту об'єктів 

різних форм власності, житлового сектору та населення є: 

1. Приведення у відповідність до вимог законодавства структури 

територіальної ланки Новомар’ївської сільської ради підсистеми єдиної 

державної системи цивільного захисту Миколаївської області 

2. Упровадження інженерно-технічних вимог цивільного захисту, 

забезпечення захисту населення в захисних спорудах цивільного захисту: 

3. Впровадження системи автоматизованого централізованого 

оповіщення сільської ланки Новомар’ївської територіальної підсистеми 

єдиної державної системи цивільного захисту Миколаївської області та 

населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру аварії і ліквідації їх наслідків:  

- підготовка проекту місцевої автоматизованої системи 

централізованого оповіщення (МАСЦО) в сільській раді;  

- закупка обладнання, монтаж і введення в експлуатацію підготовка 

проекту місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення 

(МАСЦО) в сільській раді;   

- експлуатаційно-технічне обслуговування підготовка проекту місцевої 

автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО) в сільській 

раді;  

- забезпечення функціонування підготовка проекту місцевої 

автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО) в сільській 

раді;  

4. Забезпечення непрацюючого населення громади, яке потрапляє до 

зони можливого хімічного забруднення засобами індивідуального захисту, 

створення запасів засобів індивідуального захисту для забезпечення ними 

непрацюючого населення громади, яке потрапляє до зони можливого 

хімічного забруднення.  

5. Створення матеріальних резервів для запобігання, ліквідації 

надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків: 

- забезпечення  накопичення  та  утримання  матеріальних  резервів для 

запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного 

характеру та їх наслідків з урахуванням їх оперативної доставки до зон 

можливих надзвичайних ситуацій; 



 

- забезпечення належного зберігання та облік місцевого матеріального 

резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і 

природного характеру та їх наслідків.  

     Економічним результатом виконання завдань протипожежного захисту та 

цивільного захисту, передбачених Програмою, який визначає її ефективність, 

є сума таких величин:  

- різниця між потенційно можливими затратами матеріальних і фінансових 

ресурсів на проведення робіт протипожежного захисту та цивільного захисту 

у разі здійснення заходів та у разі її відсутності (можливий варіант повного 

запобігання надзвичайній ситуації);  

- прямий та непрямий недопущені збитки від потенційних порушень норм, 

спрямованих на забезпечення життя та здоров'я людей, нормальних умов їх 

життєдіяльності, негативного впливу на навколишнє природне середовище, 

будівлі тощо, внаслідок загрози виникнення або виникнення надзвичайної 

ситуації, якої вдалося запобігти.  

- забезпечити належний рівень безпеки населення, захищеності територій, 

об'єктів виробництва і соціально-культурної сфери від надзвичайних 

ситуацій; 

- знизити ризик виникнення надзвичайних ситуацій та мінімізувати їх 

наслідки; 

- підвищити обізнаність населення щодо дій у разі виникнення надзвичайних 

ситуацій; 

- своєчасно та у найкоротший термін проводити оповіщення керівного 

складу, населення у разі загрози виникнення чи  виникнення надзвичайних 

ситуацій різного характеру; 

- підвищити ефективність використання коштів, які спрямовуються на 

здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій. 

Обсяги та джерела фінансування 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного і 

місцевих бюджетів, а також інших передбачених законом джерел.  

Прогнозні обсяги фінансування для розв'язання проблем, передбачених 

Програмою, наведено в додатку №3.  

Обсяги фінансування Програми уточнюються під час складання 

проекту бюджету громади на відповідний рік у межах видатків, що 

передбачаються для кожного головного розпорядника коштів, 

відповідального за виконання окремих заходів та в цілому передбачених 

Програмою, а також згідно проектно-кошторисною документацією 

передбачена на виконання певного заходу.  

 

 

Секретар   сільської ради                                                  Ніна СМОЧКО  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток №3 

до рішення сесії   

сільської ради 

від  30.06.2021року № 2 

  
 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ ПРОГРАМИ 

захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення 

пожежної безпеки та цивільного захисту Новомар’ївської сільської територіальної громади на 2021-2024 роки 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Найменуван

ня 

завдання 

Найменува

ння 

показника 

Значення показника 

Найменува

ння заходу 

Головни

й 

розпоряд

ник 

бюджетн

их 

коштів 

Джерела 

фінансува

ння 

(місцевий 

бюджет, 

інші) 

Прогнозний 

обсяг 

фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдань, 

(тис.гри-вень) 

У тому числі за роками 

тис. грн. 

 

Усього 

За роками 

2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 

1.Удосконал

ення 

системи 

реагування 

на 

надзвичайні 

ситуації 

Кількість 

відсотків 
100 25 25 25 25 

1.1.Створен

ня місцевого  

матеріально

го резерву: 

Виконавчи

й комітет 

Новомар’їв

ської 

сільської 

ради 

Місцевий 

бюджет 

 

     

 

Згідно 

затверджен

ої 

номенклату

ри 

             

 кг. 100 - - - - 
Цвяхи  (70-

120мм) 

Виконавчи

й комітет 

Новомар’їв

Місцевий 

бюджет 

 

- - - - - 



 

ської 

сільської 

ради 

 Куб.метр 3 - - - - 
Пиломатеріал

и 

Виконавч

ий комітет 

Новомар’ї

вської 

сільської 

ради 

Місцевий 

бюджет 

 

- - - - - 

 куб.метр 4 - - - - Тирса 

Виконавчи

й комітет 

Новомар’їв

ської 

сільської 

ради 

Місцевий 

бюджет 

 

- - - - - 

 кг 10 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

Проволка 

катана (3 

мм) 

Виконавчи

й комітет 

Новомар’їв

ської 

сільської 

ради 

Місцевий 

бюджет 

 

- - - 0,8 - 

 пог.м.  - - - - 

Плівка 

поліетилено

ва 

будівельна 

Виконавчи

й комітет 

Новомар’їв

ської 

сільської 

ради 

Місцевий 

бюджет 

 

- - - - - 

 літрів 1000 З
а 

н
ео

б
х
ід

н
о
ст

і 

З
а 

н
ео

б
х

ід
н

о
ст

і 

З
а 

н
ео

б
х

ід
н

о
ст

і 

З
а 

н
ео

б
х

ід
н

о
ст

і 

Талони на 

бензин А-92 

Виконавчи

й комітет 

Новомар’їв

ської 

сільської 

ради 

Місцевий 

бюджет 

 

За 

необхідності 

З
а 

н
ео

б
х

ід
н

о
ст

і 

З
а 

н
ео

б
х
ід

н
о
ст

і 

З
а 

н
ео

б
х

ід
н

о
ст

і 

З
а 

н
ео

б
х

ід
н

о
ст

і 



 

 літр 1000 З
а 

н
ео

б
х
ід

н
о
ст

і 

З
а 

н
ео

б
х

ід
н

о
ст

і 

З
а 

н
ео

б
х

ід
н

о
ст

і 

З
а 

н
ео

б
х

ід
н

о
ст

і 

Талони на 

дизельне 

паливо 

Виконавчи

й комітет 

Новомар’їв

ської 

сільської 

ради 

Місцевий 

бюджет 

 

За 

необхідності 

З
а 

н
ео

б
х

ід
н

о
ст

і 

З
а 

н
ео

б
х
ід

н
о
ст

і 

З
а 

н
ео

б
х

ід
н

о
ст

і 

З
а 

н
ео

б
х

ід
н

о
ст

і 

 штук 1 - 1 - - 
Лебідка 

переносна 

Виконавчи

й комітет 

Новомар’їв

ської 

сільської 

ради 

Місцевий 

бюджет 

 

8,6 - 8,6 - - 

 штук 1 З
а 

н
ео

б
х
ід

н
о
ст

і 

З
а 

н
ео

б
х

ід
н

о
ст

і 

З
а 

н
ео

б
х

ід
н

о
ст

і 

З
а 

н
ео

б
х

ід
н

о
ст

і 

Бензопила 

Виконавчи

й комітет 

Новомар’їв

ської 

сільської 

ради 

Місцевий 

бюджет 

 

За 

необхідності 

З
а 

н
ео

б
х

ід
н

о
ст

і 

З
а 

н
ео

б
х
ід

н
о
ст

і 

З
а 

н
ео

б
х

ід
н

о
ст

і 

З
а 

н
ео

б
х

ід
н

о
ст

і 

 штук 1 - - 1 - Мотопомпа 

Виконавчи

й комітет 

Новомар’їв

ської 

сільської 

ради 

Місцевий 

бюджет 

 

5,5 - - 5,5 - 

 штук 2 З
а 

н
ео

б
х
ід

н
о
ст

і 

З
а 

н
ео

б
х

ід
н

о
ст

і 

З
а 

н
ео

б
х

ід
н

о
ст

і 

З
а 

н
ео

б
х

ід
н

о
ст

і 

Дизельгенера

тор (12 

кВт,220 В) 

Виконавчи

й комітет 

Новомар’їв

ської 

сільської 

ради 

Місцевий 

бюджет 

 

За 

необхідності 

З
а 

н
ео

б
х

ід
н

о
ст

і 

З
а 

н
ео

б
х
ід

н
о
ст

і 

З
а 

н
ео

б
х

ід
н

о
ст

і 

З
а 

н
ео

б
х

ід
н

о
ст

і 

 штук 1 - - - 1 
Дизельгенера

тор (28 кВт) 

Виконавчи

й комітет 

Новомар’їв

Місцевий 

бюджет 

 

346,0 - - - 346,0 



 

ської 

сільської 

ради 

 штук 1 З
а 

н
ео

б
х
ід

н
о

ст
і 

З
а 

н
ео

б
х

ід
н

о
ст

і 

З
а 

н
ео

б
х

ід
н

о
ст

і 

З
а 

н
ео

б
х

ід
н

о
ст

і 

Бочка 200 л. 

Виконавчи

й комітет 

Новомар’їв

ської 

сільської 

ради 

Місцевий 

бюджет 

 

За 

необхідності 

З
а 

н
ео

б
х

ід
н

о
ст

і 

З
а 

н
ео

б
х
ід

н
о

ст
і 

З
а 

н
ео

б
х

ід
н

о
ст

і 

З
а 

н
ео

б
х

ід
н

о
ст

і 

 пар 10 З
а 

н
ео

б
х
ід

н
о
ст

і 

З
а 

н
ео

б
х

ід
н

о
ст

і 

З
а 

н
ео

б
х

ід
н

о
ст

і 

З
а 

н
ео

б
х
ід

н
о
ст

і 

Рукавички 

ПВХ 

Виконавчи

й комітет 

Новомар’їв

ської 

сільської 

ради 

Місцевий 

бюджет 

 

За 

необхідності 

З
а 

н
ео

б
х

ід
н

о
ст

і 

З
а 

н
ео

б
х
ід

н
о
ст

і 

З
а 

н
ео

б
х

ід
н

о
ст

і 

З
а 

н
ео

б
х

ід
н

о
ст

і 

 пар 10 - - - 10 

Чоботи ПВХ 

з 

утеплювачем 

Виконавчи

й комітет 

Новомар’їв

ської 

сільської 

ради 

Місцевий 

бюджет 

 

3,0 - - - 3,0 

 штук 5 - 2 3 - Костюм ОЗК 

Виконавчи

й комітет 

Новомар’їв

ської 

сільської 

ради 

Місцевий 

бюджет 

 

2,5 - 1,0 1,5 - 

 штук 10 З
а 

н
ео

б
х
ід

н
о
ст

і 

З
а 

н
ео

б
х

ід
н

о
ст

і 

З
а 

н
ео

б
х

ід
н

о
ст

і 

З
а 

н
ео

б
х

ід
н

о
ст

і 

Халати 

короткострок

ового 

використання 

Виконавчи

й комітет 

Новомар’їв

ської 

сільської 

ради 

Місцевий 

бюджет 

 

За 

необхідності 

З
а 

н
ео

б
х

ід
н

о
ст

і 

З
а 

н
ео

б
х
ід

н
о
ст

і 

З
а 

н
ео

б
х

ід
н

о
ст

і 

З
а 

н
ео

б
х

ід
н

о
ст

і 



 

 пар 20 З
а 

н
ео

б
х
ід

н
о
ст

і 

З
а 

н
ео

б
х

ід
н

о
ст

і 

З
а 

н
ео

б
х

ід
н

о
ст

і 

З
а 

н
ео

б
х

ід
н

о
ст

і 

Бахіли 

Виконавчи

й комітет 

Новомар’їв

ської 

сільської 

ради 

Місцевий 

бюджет 

 

За 

необхідності 

З
а 

н
ео

б
х

ід
н

о
ст

і 

З
а 

н
ео

б
х
ід

н
о
ст

і 

З
а 

н
ео

б
х

ід
н

о
ст

і 

З
а 

н
ео

б
х

ід
н

о
ст

і 

 штук 100 З
а 

н
ео

б
х
ід

н
о
ст

і 

З
а 

н
ео

б
х

ід
н

о
ст

і 

З
а 

н
ео

б
х

ід
н

о
ст

і 

З
а 

н
ео

б
х

ід
н

о
ст

і 

Шприци 

одноразові 

(50 мл) 

Виконавчи

й комітет 

Новомар’їв

ської 

сільської 

ради 

Місцевий 

бюджет 

 

За 

необхідності 

З
а 

н
ео

б
х

ід
н

о
ст

і 

З
а 

н
ео

б
х
ід

н
о
ст

і 

З
а 

н
ео

б
х

ід
н

о
ст

і 

З
а 

н
ео

б
х

ід
н

о
ст

і 

 штук 100 З
а 

н
ео

б
х
ід

н
о
ст

і 

З
а 

н
ео

б
х

ід
н

о
ст

і 

З
а 

н
ео

б
х

ід
н

о
ст

і 

З
а 

н
ео

б
х

ід
н

о
ст

і 

Голки 150-

250 мм 

Виконавчи

й комітет 

Новомар’їв

ської 

сільської 

ради 

Місцевий 

бюджет 

 

За 

необхідності 

З
а 

н
ео

б
х

ід
н

о
ст

і 

З
а 

н
ео

б
х
ід

н
о
ст

і 

З
а 

н
ео

б
х

ід
н

о
ст

і 

З
а 

н
ео

б
х

ід
н

о
ст

і 

 штук 1 - - 1 - 
Електрооприс

кувач V-9 

Виконавчи

й комітет 

Новомар’їв

ської 

сільської 

ради 

Місцевий 

бюджет 

 

14,0 - - 14,0 - 

 штук 1 - - - 1 

Оприскувач 

гідравлічний 

(16 л.) 

Виконавчи

й комітет 

Новомар’їв

ської 

сільської 

ради 

Місцевий 

бюджет 

 

0,5 - - - 0,5 

 
Кількість 

одиниць 
1 - - 1 - 

Прилад 

хімічної 

розвідки 

Виконавчи

й комітет 

Новомар’їв

Місцевий 

бюджет 

 

8,5 - - 8,5 - 



 

(газоаналізат

ор) 

ської 

сільської 

ради 

 
Кількість 

одиниць 
1 - - 1 - 

Радіаційне 

табло - 

сигналізатор 

Виконавчи

й комітет 

Новомар’їв

ської 

сільської 

ради 

Місцевий 

бюджет 

 

300,0 - - 300,0 - 

 
Кількість 

одиниць 
5 5 - - - 

 

Акумуляторн

і ліхтарі 

Виконавчи

й комітет 

Новомар’їв

ської 

сільської 

ради 

Місцевий 

бюджет 

 

4,0 5 - - - 

 
Квадратних 

метрів 
400 400 - - - 

Крівля 

металева 

(покрівельни

й 

профнастил) 

Виконавчи

й комітет 

Новомар’їв

ської 

сільської 

ради 

Місцевий 

бюджет 

 

100,0 100,0 - - - 

Всього з місцевого бюджету за першим завданням 794,4 105,0 9,6 330,3 349,5 

2. 

Забезпеч

ення 

гарантов

аного 

рівня 

захисту 

населенн

я і 

Кількіст

ь систем 
1 Протягом 2021-2024 років 

2.1 Розробка, 

погодження, 

експертиза 

проектно-

кошторисної 

документації 

«Побудова, 

створення і 

впровадженн

Виконавчи

й комітет 

Новомар’їв

ської 

сільської 

ради 

Місцевий

, 

державни

й бюджет 

та інші 

кошти не 

забороне

ні 

законом 

50,0 

Відповідно до 

розробленого проекту та 

в межах виділених 

коштів 

 



 

територі

й від 

надзвича

йних 

ситуацій 

у 

мирний 

час та в 

особливи

й період 

я місцевої 

автоматизова

ної системи 

оповіщення 

населення 

про загрозу 

або 

виникнення 

надзвичайни

х ситуацій 

(МАСЦО) 

 
Кількість 

систем 
1 Протягом 2021-2024 років 

2.2 

Улаштуванн

я робочого 

місця пульту 

керування 

місцевою 

системою 

оповіщення 

(АРМ) 

 

Виконавч

ий комітет 

Новомар’ї

вської 

сільської 

ради 

Місцевий

, 

державни

й бюджет 

та інші 

кошти не 

забороне

ні 

законом 

95,0 

Згідно проектно-

кошторисної 

документації та в межах 

виділених коштів 

 

 
Кількість 

шт. 
- Протягом 2021-2024 років 

2.3 

Придбання 

сигнально-

гучномовни

х пристроїв 

– 200-400 

Вт. 

Виконавч

ий комітет 

Новомар’ї

вської 

сільської 

ради 

Місцевий

, 

державни

й бюджет 

та інші 

кошти не 

забороне

ні 

законом 

600 

Згідно проектно-

кошторисної 

документації та в межах 

виділених коштів 

 



 

 - - Протягом 2021-2024 років 

2.4 Монтаж 

та пуско-

налагоджува

ння 

автоматизов

аного 

робочого 

місця (АРМ) 

та 

сигнально-

гучномовног

о пристроїв 

Виконавч

ий комітет 

Новомар’ї

вської 

сільської 

ради 

ТОВ 

„НВП 

„ОЗОН 

С”. 

Місцевий

, 

державни

й бюджет 

та інші 

кошти не 

забороне

ні 

законом 

100 

Згідно проектно-

кошторисної 

документації та в межах 

виділених коштів 

 

 У відсотках 100 100 100 100 100 

2.5Фінансув

ання 

експлуатаці

йно-

технічного 

обслуговува

ння системи 

централізова

ного 

оповіщення 

Виконавч

ий комітет 

Новомар’ї

вської 

сільської 

ради 

 

Місцевий 

бюджет 

 

120,0 30 30 30 30 

 

Кількість 

засобів 

індивідуаль

ного 

захисту, 

відсотків 

100 - 50 50 - 

2.6 

Накопичення 

засобів 

індивідуальног

о захисту 

органів 

дихання від 

небезпечних 

промислових 

хімічних 

речовин для 

Виконавчи

й комітет 

Новомар’їв

ської 

сільської 

ради 

Місцевий 

бюджет 

 

40 - 20 20 - 



 

забезпечення 

непрацюючого 

населення, яке 

мешкає у 

прогнозованих 

зонах 

ураження 

(Для 30-км 

зони) 

Кількість 

пунктів 

санітарної 

обробки, 

відсотків 

100 50 50 -  

2.7 

Придбання 

дезінфекцій

но-душових 

установок 

ДДА-2 (3), 

наметів та 

іншого 

обладнання 

для 

санітарних 

майданчиків 

санітарної 

обробки 

Виконавч

ий комітет 

Новомар’ї

вської 

сільської 

ради 

ТОВ „НВП 

„ОЗОН С”. 

Місцевий

, 

державни

й бюджет 

та інші 

кошти не 

забороне

ні 

законом 

400 200  200 - 

  - - - - - 

2.8 Поточні 

ремонти 

захисних 

споруд на 

території 

громади 

Виконавч

ий комітет 

Новомар’ї

вської 

сільської 

ради, 

виконавці 

робіт 

державни

й бюджет 

та інші 

кошти не 

забороне

ні 

законом 

В межах 

виділених 

коштів 

Згідно проектно-

кошторисної 

документації та в межах 

виділених 

  - - - - - 

2.9 

Придбання 

майна для 

прийняття 

Виконавч

ий комітет 

Новомар’ї

вської 

Місцевий

, 

державни

й бюджет 

В межах 

виділених 

коштів 

Згідно проектно-

кошторисної 

документації та в межах 

виділених коштів 



 

евакуйовано

го населення 

сільської 

ради, 

виконавці 

робіт 

та інші 

кошти не 

забороне

ні 

законом 

 

Всього з сільського бюджету за другим завданням:   1,405 230 160 360 30 

3. 

Здійснення 

організаційн

их та 

спеціальних 

заходів 

щодо 

запобігання 

виникненню 

надзвичайн

их ситуацій 

техногенног

о та 

природного 

характеру 

Кількість 

здійснених 

заходів, 

відсотків 

100 60 20 20 - 

3.1. 

Створення 

та 

підтримання 

у належному 

стані 

готовності 

локальних 

систем 

виявлення 

загрози 

виникнення 

надзвичайни

х ситуацій і 

локальних 

систем 

оповіщення 

населення 

Керівники 

потенційно 

небезпечни

х об’єктів, 

РС ГУ 

ДСНС 

України в 

Миколаївсь

кій області 

(за 

узгодження

м) 

Власні 

кошти  

суб’єкті

в 

господа

рської 

діяльнос

ті 

- - - - - 

 

Кількість 

здійснених 

заходів, 

відсотків 

100 - - - - 

3.2. 

Розроблення 

документів, 

необхідних 

для 

проведення 

аварійно-

рятувальних 

та інших 

Керівники 

потенційно 

небезпечни

х об’єктів, 

РС ГУ 

ДСНС 

України в 

Миколаївсь

кій області 

Власні 

кошти  

суб’єктів 

господар

ської 

діяльност

і 

- -  - - 



 

невідкладни

х робіт на 

потенційно 

небезпечних 

об’єктах 

(за 

узгодження

м) 

Всього з сільського бюджету за третім завданням:  - - - - - 

4.Здійснення 

заходів щодо 

забезпечення 

пожежної 

безпеки 

Кількість 

підрозділів 
1 

За 

необх

іднос

ті 

За 

необ

хідн

ості 

За 

необ

хідн

ості 

За 

необ

хідн

ості 

4.1 

Утримання 

місцевої 

пожежної 

охорони 

Виконавчи

й комітет 

Новомар’їв

ської 

сільської 

ради 

Місцевий

, 

державни

й бюджет 

та інші 

кошти не 

забороне

ні 

законом 

За 

необхідності 

За 

необ

хідн

ості 

За 

необ

хідн

ості 

За 

необхі

дності 

За 

необ

хідн

ості 

   

За 

необх

іднос

ті 

За 

необ

хідн

ості 

За 

необ

хідн

ості 

За 

необ

хідн

ості 

4.2 Ремонт 

пожежних 

автомобілів 

для місцевої 

пожежної 

команди: 

Виконавчи

й комітет 

Новомар’їв

ської 

сільської 

ради 

Місцевий

, 

державни

й бюджет 

та інші 

кошти не 

забороне

ні 

законом 

За 

необхідності 

За 

необ

хідн

ості 

За 

необ

хідн

ості 

За 

необхі

дності 

За 

необ

хідн

ості 

   
В межах наявних та 

виділених коштів 

4.3  

Встановленн

я системи 

протипожеж

ного захисту 

будівель 

Новомар’ївс

ької СТГ: 

Місцевий 

та 

державний 

бюджет, 

інші кошти 

не 

заборонені 

законом 

 392 
В межах наявних та 

виділених коштів 



 

   
В межах наявних та 

виділених коштів 

- розробка 

робочого 

проекту; 

Виконавчи

й комітет 

Новомар’їв

ської 

сільської 

ради, 

виконавець 

робіт 

Місцевий 

бюджет 
40 10 10 10 10 

   
В межах наявних та 

виділених коштів 
- експертиза; 

Виконавчи

й комітет 

Новомар’їв

ської 

сільської 

ради, 

виконавець 

робіт 

Місцевий 

бюджет 
12 3 3 3 3 

   
В межах наявних та 

виділених коштів 

монтаж 

системи 

протипожеж

ного захисту 

Виконавчи

й комітет 

Новомар’їв

ської 

сільської 

ради, 

виконавець 

робіт 

Державн

ий 

бюджет 

та інші 

кошти не 

забороне

ні 

законом 

340 

Згідно проектно-

кошторисної 

документації та в межах 

виділених коштів 

 

 У відсотках 100 25 25 25 25 

4.4 

Придбання 

первинних 

засобів 

пожежогасін

ня 

Виконавчи

й комітет 

Новомар’їв

ської 

сільської 

ради, 

виконавець 

робіт 

Місцевий 

бюджет 
12 3 3 3 3 



 

   
В межах наявних та 

виділених коштів 

4.5 

Виконання 

робіт із 

вогнезахисн

ого 

обробітку 

даху 

будівель: 

Виконавчи

й комітет 

Новомар’їв

ської 

сільської 

ради, 

виконавець 

робіт 

Місцевий

, 

державни

й бюджет 

та інші 

кошти не 

забороне

ні 

законом 

104 
В межах наявних та 

виділених коштів 

 У відсотках 100 25 25 25 25 

- розробка 

робочого 

проекту; 

Виконавчи

й комітет 

Новомар’їв

ської 

сільської 

ради, 

виконавець 

робіт 

Місцевий 

бюджет 
40 10 10 10 10 

       

- роботи із 

вогнезахисн

ого 

обробітку 

даху 

будівель 

Виконавчи

й комітет 

Новомар’їв

ської 

сільської 

ради, 

виконавець 

робіт 

Місцевий

, 

державни

й бюджет 

та інші 

кошти 

передбач

ені 

законом 

100 

Згідно проектно-

кошторисної 

документації та в межах 

виділених коштів 

 

 У відсотках 100 25 25 25 25 

4.6 Замір 

опору 

ізоляції 

Виконавчи

й комітет 

Новомар’їв

ської 

сільської 

ради, 

виконавець 

Місцевий

, 

державни

й бюджет 

та інші 

кошти 

передбач

80 20 20 20 20 



 

робіт ені 

законом 

       

4.7. 

Виконання 

робіт щодо 

встановленн

я 

блискавкоза

хисту 

будівель: 

       

 У відсотках 100 25 25 25 25 

робочий 

проект на 

виконання; 

Виконавчи

й комітет 

Новомар’їв

ської 

сільської 

ради, 

виконавець 

робіт 

Місцевий

, 

державни

й бюджет 

та інші 

кошти 

передбач

ені 

законом 

40 10 10 10 10 

       
- 

експертиза; 

Виконавчи

й комітет 

Новомар’їв

ської 

сільської 

ради, 

виконавець 

робіт 

Місцевий 

та 

державни

й бюджет 

та інші 

кошти не 

передбач

ені кошти 

40 

в межах виділених 

коштів 

 

       

- монтаж  

блискавкоза

хисту 

будівель 

Виконавчи

й комітет 

Новомар’їв

ської 

сільської 

Місцевий

, 

державни

й бюджет 

та інші 

630 

Згідно проектно-

кошторисної 

документації та в межах 

наявних і виділених 

коштів 



 

ради, 

виконавець 

робіт 

кошти не 

забороне

ні 

законом 

 

       

4.8 

Професійно

-технічне 

навчання з 

питань 

пожежної та 

техногенної 

безпеки 

Виконавчи

й комітет 

Новомар’їв

ської 

сільської 

ради, 

виконавець 

робіт 

      

       

- з питань 

пожежної та 

техногенної 

безпеки 

Виконавчи

й комітет 

Новомар’їв

ської 

сільської 

ради, 

виконавець 

робіт 

Місцевий 

та інші 

кошти не 

забороне

ні 

законом 

40 10 10 10 10 

       

- з питань 

цивільного 

захисту 

Виконавчи

й комітет 

Новомар’їв

ської 

сільської 

ради, 

виконавець 

робіт 

Місцевий 

та інші 

кошти не 

забороне

ні 

законом 

40 10 10 10 10 

Всього з сільського бюджету за четвертим завданням:    1,910 76 76 76 76 



 

5. 

Створення 

Центру 

безпеки на 

території 

Новомар’ївс

ької СТГ 

      

5.1. 

Будівництво 

Центру 

Безпеки: 

Виконавчи

й комітет 

Новомар’їв

ської 

сільської 

ради, 

виконавець 

робіт 

Місцевий 

та інші 

кошти не 

забороне

ні 

законом 

2,119 

Згідно проектно-

кошторисної 

документації та в межах 

виділених коштів 

 

       

- Розробка 

детального 

плану 

забудови 

 
Місцевий 

бюджет 
     

 У відсотках 100 - 100 - - 

- 

Відведення 

земельної 

ділянки та 

розробка 

проекту 

землеустро

ю 

- 
Місцевий 

бюджет 
3 - 3 - - 

 У відсотках 100 - 100 - - 

- 

Виготовленн

я проектно-

кошторисної 

документаці

ї  з  

включенням  

проектуванн

я 

інженерних 

зовнішніх і 

внутрішніх 

ліній 

- 

Державн

ий 

бюджет 

та інші 

кошти не 

забороне

ні 

законом 

10  10 -- - 



 

комунікацій, 

електропост

ачання, 

водопостача

ння та 

водовідведе

ння, 

автономне 

опалення, 

зв’язок 

  - - - - - 

- 

Виготовленн

я проектно-

кошторисної 

документаці

ї  з  

включенням  

проектуванн

я 

інженерних 

зовнішніх і 

внутрішніх 

ліній 

комунікацій, 

електропост

ачання, 

водопостача

ння та 

водовідведе

ння, 

автономне 

опалення, 

зв’язок 

 

Державн

ий 

бюджет 

та інші 

кошти не 

забороне

ні 

законом 

225 

Згідно проектно-

кошторисної 

документації та в межах 

виділених коштів 

 



 

 У відсотках 100 - 100 - - 

- Експертиза 

проектно-

кошторисної 

документаці

ї 

виконавець 

робіт 

Місцевий 

та 

державни

й 

бюджет, 

інші 

кошти не 

забороне

ні 

законом 

2,5 - 2,5 - - 

  - - - - - 

- 

Будівництво 

(будівельні 

та монтажні 

роботи) 

- 

Місцевий 

та 

державни

й 

бюджет, 

інші 

кошти не 

забороне

ні 

законом 

1,499,000 

Згідно проектно-

кошторисної 

документації та в межах 

виділених коштів 

 

  - - - - - 

- 

Благоустрій     

території     

(в’їзд     з     

твердим 

покриттям з 

фасаду 

будівлі) 

- 

Місцевий 

та 

державни

й 

бюджет, 

інші 

кошти не 

забороне

ні 

законом 

392,5 

Згідно проектно-

кошторисної 

документації та в межах 

виділених коштів 

 

  - - - - - 

- Введення 

об'єкта в 

експлуатаці

- - - - - - - 



 

ю 

  - - - - - 

5.2. 

Придбання 

пожежного 

автомобіля з 

необхідним 

пожежно-

технічним 

озброєнням 

- 

Місцевий 

та 

державни

й 

бюджет, 

інші 

кошти не 

забороне

ні 

законом 

2,500 

Згідно проектно-

кошторисної 

документації та в межах 

виділених коштів 

 

  - - - - - 

5.3. Видатки    

на    

придбання    

основних    

засобів: 

- 

Місцевий 

та 

державни

й 

бюджет, 

інші 

кошти не 

забороне

ні 

законом 

1,877 

Після будівництва та 

введення в експлуатацію 

Центру Безпеки 

в межах виділених 

коштів 

  - - - - - 

-придбання 

меблів та 

побутових 

приладів 

 

Місцевий 

та 

державни

й 

бюджет, 

інші 

кошти не 

забороне

ні 

законом 

70 

Після будівництва та 

введення в експлуатацію 

в межах виділених 

коштів 



 

  - - - - - 

-придбання 

речового 

майна 

(формений 

одяг). 

 

Місцевий 

та 

державни

й 

бюджет, 

інші 

кошти не 

забороне

ні 

законом 

527 

Після будівництва та 

введення в експлуатацію 

експлуатацію в межах 

виділених коштів 

  - - - - - 

-придбання  

спеціальног

о  одягу  

пожежного 

 

 

Місцевий 

та 

державни

й 

бюджет, 

інші 

кошти не 

забороне

ні 

законом 

65 

Після будівництва та 

введення в експлуатацію 

в межах виділених 

коштів 

       

5.4. 

Придбання   

засобів   

зв’язку   та 

комп’ютерн

ої техніки: 

 

Місцевий 

та 

державни

й 

бюджет, 

інші 

кошти не 

забороне

ні 

законом 

77 

Після будівництва та 

введення в експлуатацію 

Центру Безпеки 

в межах виділених 

коштів 

  - - - - - 
- станція 

стаціонарна 
 

Місцевий 

та 

державни

18 

Після будівництва та 

введення в експлуатацію 

Центру Безпеки 



 

й 

бюджет, 

інші 

кошти не 

забороне

ні 

законом 

в межах виділених 

коштів 

  - - - - - 

- 

радіостанція 

мобільна на 

пожежний 

автомобіль 

 

Місцевий 

та 

державни

й 

бюджет, 

інші 

кошти 

9 

Після будівництва та 

введення в експлуатацію 

Центру Безпеки в межах 

виділених коштів 

  - - - - - 

- 

радіостанції 

переносні 

 

Місцевий 

та 

державни

й 

бюджет, 

інші 

кошти не 

забороне

ні 

законом 

18 

Після будівництва та 

введення в експлуатацію 

Центру Безпеки 

в межах виділених 

коштів 

 

  - - - - - 

- 

персональни

й комп’ютер 

 

Місцевий 

та 

державни

й 

бюджет, 

інші 

кошти не 

забороне

ні 

12 

Після будівництва та 

введення в експлуатацію 

Центру Безпеки в межах 

виділених коштів 



 

законом 

  - - - - - 

- багато 

функціональ

ний 

пристрій 

 

Місцевий 

та 

державни

й 

бюджет, 

інші 

кошти не 

забороне

ні 

законом 

4,5 

Після будівництва та 

введення в експлуатацію 

Центру Безпеки в межах 

виділених коштів 

 

  - - - - - 

- пристрій 

реєстрації 

переговорів 

диспетчера 

- 

Місцевий 

та 

державни

й 

бюджет, 

інші 

кошти не 

забороне

ні 

законом 

15 

Після будівництва та 

введення в експлуатацію 

Центру Безпеки в межах 

виділених коштів 

 

  - - - - - 

- 

телефонний 

апарат 

- 

Місцевий 

та 

державни

й 

бюджет, 

інші 

кошти не 

забороне

ні 

законом 

0,5 

Після будівництва та 

введення в експлуатацію 

Центру Безпеки в межах 

виділених коштів 

 

 



 

  - - - - - 

5.6 Витрати  

на  

утримання  

Центру  

безпеки 

громадян 

штатних 

одиниць 

посад 

- 

Місцевий 

та 

державни

й 

бюджет, 

інші 

кошти не 

забороне

ні 

законом 

316,3 

Після будівництва та 

введення в експлуатацію 

Центру Безпеки в межах 

виділених коштів 

 

  - - - - - 

5.7 Оплата 

праці згідно 

розрахунку: 

- 

Місцевий 

та 

державни

й 

бюджет, 

інші 

кошти не 

забороне

ні 

законом 

206,448 

Після будівництва та 

введення в експлуатацію 

Центру Безпеки в межах 

виділених коштів 

  - - - - - 

-арахування   

на   

заробітну   

плату   

(податки, 

збори) ЄСВ 

22% 

 

Місцевий 

та 

державни

й 

бюджет, 

інші 

кошти не 

забороне

ні 

законом 

45,420 

Після будівництва та 

введення в експлуатацію 

Центру Безпеки в межах 

виділених коштів 

  - - - - - 

придбання   

паливно-

мастильних 

 

Місцевий 

та 

державни

50,592 

Після будівництва та 

введення в експлуатацію 

Центру Безпеки в межах 



 

матеріалів 

всього: 

й 

бюджет, 

інші 

кошти не 

забороне

ні 

законом 

виділених коштів 

  - - - - - 
послуги 

зв’язку 
 

Місцевий 

та 

державни

й 

бюджет, 

інші 

кошти 

20 

Після будівництва та 

введення в експлуатацію 

Центру Безпеки в межах 

виділених коштів 

  - - - - - 

комунальні 

послуги 

всього: 

 

Місцевий 

та 

державни

й 

бюджет, 

інші 

кошти не 

забороне

ні 

законом 

11,140 

Після будівництва та 

введення в експлуатацію 

Центру Безпеки в межах 

виділених коштів 

  - - - - - 

Інші     

поточні     

видатки     

(канцелярсь

кі     та 

господарчі 

товари) 

 

Місцевий 

та 

державни

й 

бюджет, 

інші 

кошти не 

забороне

ні 

0,7 

Після будівництва та 

введення в експлуатацію 

Центру Безпеки в межах 

виділених коштів 



 

законом 

Всього з сільського бюджету за пʼятим завданням:  5,200 - - - - 

6. Виконання 

заходів, 

спрямованих 

на навчання 

непрацюючо

го населення 

основам 

пожежної та 

техногенної 

безпеки, діям 

в  

екстремальн

их ситуаціях 

      

6.1. 

Забезпечення 

технічними 

засобами, 

навчальним 

майном та 

інформаційни

ми 

матеріалами 

консультацій

них центрів 

Новомар’ївсь

кої СТГ: 

Виконавчи

й комітет 

Новомар’їв

ської 

сільської 

ради 

Місцевий

, 

державни

й бюджет 

та інші 

кошти не 

забороне

ні 

законом 

104 
В межах наявних та 

виділених коштів 

       

- технічні 

засоби 

(телевізори) 
 

Місцевий

, 

державни

й бюджет 

та інші 

кошти не 

забороне

ні 

законом 

20 

Місцевий, державний 

бюджет та інші кошти не 

заборонені законом 

       

- тренажер 

для надання 

першої 

медичної 

допомоги 

 

Місцевий

, 

державни

й бюджет 

та інші 

40 

Місцевий, державний 

бюджет та інші кошти не 

заборонені законом 



 

кошти не 

забороне

ні 

законом 

       

- дозиметр-

радіометр 

побутовий 

 

Місцевий

, 

державни

й бюджет 

та інші 

кошти не 

забороне

ні 

законом 

28 
В межах наявних та 

виділених коштів 

 У відсотках 100 - 100 - - 

- 

інформаційні 

стенди 

куточків 

консультацій

них пунктів 4 

од. 

 
Місцевий    

бюджет 
8 - 8 - - 

 У відсотках 100 100 - - - 

- 

роздрукуванн

я плакатів 

 
Місцевий    

бюджет 
4 4 - - - 

 У відсотках 100 100 - - - 

- 

роздрукуванн

я листівок 

 
Місцевий    

бюджет 
4 4 - - - 

Всього з сільського бюджету за шостим завданням:  208 8 8 - - 

7.Заходи по 

запобіганню 

загибелі 

людей на 

      

7.1. 

Визначення 

місць 

масового 

Виконавчи

й комітет 

Новомар’їв

ської 

      



 

водних 

об’єктах 

відпочинку 

людей на 

водних 

об’єктах 

району 

сільської 

ради 

  100% 100 100 100 100 

7.2 

Облаштуванн

я пляжів, 

згідно з 

Правилами 

охорони 

життя людей 

на водних 

об’єктах 

України 

Виконавчи

й комітет 

Новомар’їв

ської 

сільської 

ради 

Місцевий    

бюджет 
80 20 20 20 20 

  100% 100 100 100 100 

7.3. 

Облаштуванн

я місць, 

заборонених 

для купання 

та 

патрулюванн

я 

Виконавчи

й комітет 

Новомар’їв

ської 

сільської 

ради 

Місцевий    

бюджет 
20 5 5 5 5 

Всього з сільського бюджету за сьомим завданням:  100 25 25 25 25 

ВСЬОГО З СІЛЬСЬКОГО БЮДЖЕТУ ЗА ПРОГРАМОЮ: 
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НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

30 червня 2021 року № 3  

           Новомар’ївка 

 

Про  хід виконання                                                       VІІІ сесія  

«Програми  інформатизації                                          восьмого скликання 

Новомар’ївської  сільської ради  

на 2020-2022 роки»  

 

Відповідно до п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», рішення ІХ сесії Новомар'ївської сільської ради     7 скликання від 

03.04.2020 року № 3 «Про затвердження Програми інформатизації 

Новомар’ївської сільської  ради  на 2020-2022 роки», заслухавши інформацію 

головного спеціаліста відділу організаційно-кадрової, правової роботи, 

інформаційної діяльності та з питань діловодства Анатолія ЗАКУСІЛОВА  про 

хід виконання «Програми інформатизації Новомар’ївської  сільської ради на 

2020-2022 роки», сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію головного спеціаліста відділу організаційно-кадрової, правової 

роботи, інформаційної діяльності та з питань діловодства Анатолія 

ЗАКУСІЛОВА про хід виконання «Програми інформатизації Новомар'ївської 

сільської ради на 2020-2022 роки» взяти до відома. (Додаток 1) 
 

2. Виконавчому комітету сільської ради продовжувати виконувати заходи, 

передбачені Програмою, та щорічно розглядати підсумки її виконання. 
 

3. Відділу фінансів та бухгалтерського обліку передбачати кошти на 

впровадження заходів з реалізації Програми. 
 

4.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування, бюджету, фінансів, економічної реформи. 

 

 

Сільський голова                                                                       Тамара ФЕСЬКО 

 

 



 

Додаток №1 

                       до рішення  сільської ради 

від  30 червня 2021 року №3  

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про хід виконання «Програми інформатизації Новомар’ївської сільської  

ради на 2020 – 2022 роки» 

 

Основною метою Програми інформатизації Новомар’ївської сільської 

ради на 2020-2022 роки (надалі - Програма) є: 

- розвиток інфраструктури відкритих даних, телекомунікаційного 

середовища та забезпечення рівності громадян незалежно від місця їх 

проживання в дотриманні їх конституційних прав; 

- створення необхідних умов для забезпечення громади своєчасною, 

достовірною та повною інформацією шляхом широкого 

використання інформаційних технологій, поглиблення та подальший розвиток 

інформатизації; 

- ефективна взаємодія органів місцевого самоврядування з громадою; 

- застосування новітніх інформаційних технологій, сучасних методів та 

засобів збору, оброблення, зберігання інформації; 

- створення умов для побудови інформаційного суспільства. 

 

Протягом 2020 - 2021 років  у Новомар’ївській сільській раді проводився 

комплекс заходів, направлених на виконання Програми. Серед основних 

досягнутих показників можна виокремити аступне. 

 

З метою забезпечення матеріально-технічної бази сільської ради, що 

використовується для досягнення мети Програми, за кошти сільського бюджету  

було частково замінено  застарілу комп’ютерну та іншу оргтехніку на нову,  що 

позитивно вплинуло на якість та швидкість роботи , а саме:  

          – придбано 13 комплектів персональних комп’ютерів;  

          – придбано 16 ліцензій операційної системи Windows 10.  

         – ліцензовано програмне забезпечення: MeDoc, «Місцеві бюджети», 

«Облік заробітної плати». 

         – від Міністерства соціальної політики безкоштовно отримано 2 

комплекти персональних комп’ютерів. 

Для щоденного забезпечення технічної підтримки та безперебійного 

функціонування існуючих інформаційних систем забезпечено:   

- проведення консультацій з користувачами з питань використання 

встановленого програмного забезпечення та засобів інформатизації;  

-  підтримання працездатності існуючого обладнання;  

-  системно-технічне обслуговування, ремонт та налагодження засобів 

інформатизації користувачів; 

 - забезпеченно та знаходиться на постійному контролі функціонування 

інтернет-порталів;  



 

         - проводяться інформаційні навчання фахівців сільської ради, науково- 

практичні конференці. 

У Новомар’ївській сільській раді є власний офіційний веб-сайт: 

https://novomarivka.org.ua , де публікуються проєкти та рішення сесій і 

виконавчого комітету сільської ради, різноманітні оголошення, інформаційні 

матеріали та набори відкритих даних.  

У Новомар’ївській сільській раді, її виконавчих органах, 

підпорядкованих підприємствах,  установах і організаціях є власні електронні 

поштові скриньки. 

Кожне робоче місце посадових осіб та працівників сільської ради 

забезпечено персональним комп’ютером або ноутбуком із доступом до мережі 

Інтернет. Проте існує потреба у закупівлі 4 комплектів персональних 

комп’ютерів, сервера та заміні персональних комп’ютерів по старостинських 

округах. 

Відповідні посадові особи сільської  ради мають власний електронний 

цифровий підпис. 

           Спільно з відділом фінансів, бухгалтерського обліку та звітності 

Новомар’ївської сільської ради проводиться  щорічне  оцінювання електронної 

готовності громади, та  інвентаризація  інформаційних та програмно- технічних 

ресурсів,  за 2020 рік електронна готовність громади складала 35%. 

Новомар’ївською сільською радою створено кабінет у сервісі СЕВ ОВВ, 

завдяки якому можливо обмінюватися з контрагентами документами в 

електронному вигляді, підписувати їх за допомогою ЕЦП. 

Сільська  рада має власний особистий кабінет користувача у контакт-

центрі голови Миколаївської обласної державної адміністрації, через який 

отримує на розгляд звернення громадян на “гарячу лінію” голови 

Миколаївської ОДА з питань, що стосуються діяльності та компетенції 

сільської  ради, а також має змогу завантажувати через нього відповіді на 

вищезазначені звернення. 

Новомар’ївська сільська  рада проводить електронні закупівлі через 

авторизовані майданчики електронних публічних торгів у системі “ProZorro”. 

Систематично проводиться робота із публікації даних на Єдиному веб-

порталі використання публічних коштів “Edata”, де висвітлюється інформація 

про видатки сільського бюджету, укладені договори, контрагентів тощо. 

          Створено відділ «Центр надання адміністративних послуг».  

Для захисту побудованої локальної мережі встановлено провідний 

маршрутизатор Mikrotik RB3011UIAS-RM.  

Адміністратор та реєстратор  відділу організації та забезпечення 

діяльності центру надання адміністративних послуг Новомар’ївської сільської 

ради підключені та працюють в таких електронних реєстрах: 

- державному реєстрі речових прав на нерухоме майно; 

- державному реєстрі обтяжень нерухомого майна; 

- єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань; 

- реєстрі територіальних громад. 

https://novomarivka.org.ua/


 

Доступ до вказаних реєстрів та робота в них проводиться за допомогою 

комплексної системи захисту інформації в авторизованих системах. 

 

Працівники сільської ради систематично користуються послугами таких 

електронних реєстрів: 

- Єдиного державного реєстру судових рішень; 

- Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування; 

- реєстру будівельної діяльності; 

- реєстрів сервісних центрів МВС України; 

- реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про 

очищення влади»; 

- реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення; 

- реєстру громадських об’єднань тощо. 

 

В процесі виконання заходів Програми інформатизації залишається: 

  - упровадження та розвиток системи електронного документообігу; 

  - розвиток та поширення широкосмугової мережі; 

  - упровадження ІР-телефонії; 

  - упровадження комплексної автоматизованої  системи планування і 

виконання сільського бюджету; 

  - підтримка існуючих телекомунікаційних сервісів; 

  - придбання засобів інформатизації сільської ради; 

        - придбання ліцензійного програмного забезпечення та 

легалізація існуючого; 

  - упровадження та модернізація системи централізованого оповіщення про 

загрозу або виникнення надзвичайної ситуації керівного складу та 

населення. 

 

Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що протягом 

2020-2021 років Новомар’ївська сільська  рада з метою виконання Програми на 

належному рівні проводила відповідну  роботу, яку обов’язково необхідно 

продовжувати і надалі. 

 

 

 

   Головний спеціаліст                                            Анатолій ЗАКУСІЛОВ 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

30 червня 2021 року №  4                                                                                                                                   

             Новомар’ївка 

 

Про внесення змін до                                                      VIII чергова сесія 

бюджету Новомар’ївської                                               восьмого скликання 

територіальної громади  на 2021 рік 

                                      14539000000 
                                                                             Код бюджету       

 

   Відповідно до  пункту 17 частини першої статті 43 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, статей 78, 91 Бюджетного кодексу України, 

заслухавши інформацію начальника фінансового відділу  Слюсаренко Т.П. 

щодо необхідності внесення змін до бюджету Новомар’ївської територіальної 

громади на 2021 рік,  сільська рада  
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Взяти до відома інформацію начальника фінансового відділу  щодо 

необхідності внесення змін до бюджету Новомар’ївської територіальної 

громади на 2021 рік.   

2.  На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 19 

травня 2021 року № 282-р «Про розподіл субвенції з обласного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку територіальних громад Миколаївської області у 2021 році  збільшити 

дохідку частину сільського бюджету за ККДМБ 41053900 «інші субвенції з 

місцевого бюджету» в сумі 90000 гривень.  

3. Згідно рішення Миколаївської обласної ради №10 від 17.06.2021р. «Про 

внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2021 рік» 

збільшити дохідну частину сільського бюджету за ККДМБ 41055000 « 

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та 

заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету» в сумі 23900 гривень.  

4. Згідно рішення обласної ради від 17.06.2021 року №11 збільшити дохідну 

частину сільського бюджету за ККДМБ 41053900 «інші субвенції з місцевого 

бюджету» на сумму 200000 гривень. 

5. Затвердити уточнений обсяг доходів загального фонду сільського бюджету 

на  2021 рік в сумі  53926878  гривень, cпеціального фонду сільського бюджету 

в сумі  206400 гривень (додаток 1).    



 

6.Визначити дефіцит загального фонду сільського бюджету в сумі 3389751,59 

гривень (додаток 2) джерелами покриття якого є: 

                - залучення вільних залишків коштів освітньої субвенції,що склалися 

на початок року в сумі 2334206,79 гривень; 

                - залучення вільних залишків загального фонду бюджету, що склалися 

на початок року в сумі 1039000 гривень; 

               - залучення вільних залишків коштів за субвенцією на надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами ,що склалися 

на початок року в сумі 16544,80 гривень. 

7. Профіцит загального фонду сільського бюджету в сумі 1075447 гривень,  

напрямами використання якого є:  

                 - передача з загального фонду до спеціального фонду   в сумі 1075447 

гривень ( видатки розвитку).     

8. Затвердити дефіцит спеціального фонду сільського бюджету в сумі 1075447 

гривень,джерелом покриття якого є: 

                   - передача з загального фонду до спеціального фонду в сумі 1075447 

гривень (видатки розвитку).   

9.Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету 

територіальної громади; 

 

            9.1. Зменшити видатки загального фонду бюджету територіальної 

громади (додаток 3). 

            9.1.1. - КПКВК 0116030 «організація благоустрою населених пунктів» -  

- 332065 гривень;                                           

               

10.Збільшити  видатки загального фонду бюджету територіальної громади 

головному розпоряднику  коштів Новомар’ївська сільська рада: 

 

         10.1.1.КПКВК 0111142 «інші програми та заходи у сфері освіти»  - 55000 

гривень; 

                    

        10.1.2. КПКВК 0119770 «інші субвенції з місцевого бюджету»  – 202065 

гривень.  

     

        10.1.3. КПКВК 0113242 «інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення» - 30000 гривень.   

 

        10.1.4. КПКВК 0110150 «організаційне,інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,районної 

ради,районної у місті ради (у разі її створення),міської,селищної,сільської рад» 

- 40000 гривень. 

   

         10.1.5. КПКВК 0111021 «надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» - 290000 гривень. 

 

         10.1.6. КПКВК 0111010 «надання дошкільної освіти» - 5000 гривень. 



 

 

          10.1.7. КПКВК 0119430 «субвенція з місцевого бюджету на здійснення 

підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету» - 23900 гривень; 

 

          10.1.8. КПКВК 0111210 «надання освіти за рахунок залишку коштів за 

субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами» - 16544,80 гривень. 

 

11.Збільшити видатки спеціального фонду: 

        11.1.1.КПКВК 0111061 «надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти»    533628 гривень (видатки розвитку); 

12. Затвердити уточнений обсяг видатків загального фонду  бюджету 

територіальної громади  на  2021 рік  у сумі 56241182,59 гривні, уточнений 

обсяг видатків спеціального фонду бюджету територіальної громади  на 2021 

рік  у сумі  1281847 гривень ,в т.ч. видатки розвитку 1075447 грн (додаток 3).  

13. Затвердити уточнений обсяг міжбюджетних трансфертів згідно з додатком 5 

до цього рішення. 

14. Затвердити уточнений розподіл витрат бюджету територіальної громади на 

реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі  5528583    гривень згідно з 

додатком 7 до цього рішення. 

15.Доручити фінансовому відділу за погодженням з постійною комісією 

сільської  ради з питань планування бюджету, фінансів,економічного розвитку 

громади та інвестицій вносити зміни до розпису бюджету територіальної 

громади в порядку,визначеному чинним законодавством,зокрема: за джерелами 

доходів і напрямами видатків головного розпорядника коштів бюджету 

територіальної громади за кодами програмної класифікації та кредитування 

місцевих бюджетів у разі внесення змін до наказів Міністерства фінансів 

України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію»                  

(зі змінами) та від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових 

програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів». 

16. Додатки 1, 2, 3а, 3, 5, 7  до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

17. Відділу фінансів,бухгалтерського обліку та звітності внести відповідні 

зміни до паспортів бюджетних програм,мережі розпорядників коштів.          

18. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти   на постійну комісію 

сільської ради з питань планування, бюджету, фінансів, економічного розвитку 

громади та інвестицій. 

 

 

 

Сільський голова                                                              Тамара ФЕСЬКО 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

30 червня 2021 року № 5 

           Новомар’ївка 

 

Про перепрофілювання (зміну типу)                     VІІІ сесія сільської ради 

Кам’яно  -  Костуватської     гімназії                      восьмого скликання 

Новомар’ївської      сільської    ради  

Братського   району  Миколаївської 

області у   Кам’яно  -  Костуватську 

початкову    школу Новомар’ївської  

сільської  ради   Братського  району 

Миколаївської                        області 

 

Відповідно до статей 26, 32 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  на підставі Законів України «Про освіту», «Про 

дошкільну освіту», «Про повну загальну середню освіту», у зв`язку з 

відсутністю належного контингенту учнів та з метою забезпечення рівного 

доступу дітей до якісної освіти, враховуючи висновки постійних комісій 

сільської ради, сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Перепрофілювати (змінити тип) комунального закладу Кам’яно-Костуватська 

гімназія Новомар’ївської сільської ради Братського району Миколаївської 

області  (55442, Миколаївська область, Братський район, село Кам’яно-

Костувате, вул. Шкільна, 17, код ЄДРПОУ  31518656), у Кам’яно-Костуватську 

початкову школу Новомар’ївської сільської ради Братського району 

Миколаївської області (55442, Миколаївська область, Братський район, село 

Кам’яно-Костувате, вул.Шкільна, 2) до 01 вересня 2021 року. 

2. Забезпечити функціонування дошкільного підрозділу в складі Кам’яно-

Костуватської початкової школи Новомар’ївської сільської ради . 

3. Начальниці відділу освіти, молоді, спорту, культури та туризму виконавчого 

комітету Новомар’ївської сільської ради (Світлані ГІРІЄНКО): 

 3.1.   здійснити організаційно-правові заходи, передбачені чинним 

законодавством, у зв`язку з перепрофілюванням (зміною типу) Кам’яно-

Костуватської гімназії Новомар’ївської сільської ради Братського району 



 

Миколаївської області у Кам’яно-Костуватську початкову школу 

Новомар’ївської сільської ради Братського району Миколаївської області  щодо 

педагогічних працівників та технічного персоналу закладу, які перебувають із 

ним у трудових відносинах;  

3.2.  здійснити заходи щодо забезпечення здобуття повної загальної 

середньої освіти учнями 5-9-х класів Кам’яно-Костуватської гімназії 

Новомар’ївської сільської ради Миколаївської області та організувати їх 

підвезення до Новомар’ївського опорного навчального закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ст. з 01 вересня 2021 року. 

4. Затвердити Статут Кам’яно-Костуватської початкової школи Новомар’ївської 

сільської ради Братського району Миколаївської області. 

     4.1. Уповноважити директора Кам’яно-Костуватської початкової школи 

Новомар’ївської сільської ради Братського району Миколаївської області 

Кісельову Ольгу Миколаївну вжити заходів по реєстрації  навчального закладу 

згідно Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб підприємців та громадських формувань». 

5.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізичної культури, 

спорту та соціального захисту населення (голова Олександр НІКОЛІН) та 

заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Олену МАЄР.  

  

 

 

 

 

Сільський голова                                                                       Тамара ФЕСЬКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПОГОДЖЕНО                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО 

Начальник відділу освіти, молоді,                     Рішення Новомар’ївської  

спорту, культури та туризму                              сільської ради Братського району 

Новомар’ївської сільської ради                          Миколаївської області                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                               від « 30 »  червня  2021 р. № 5 

____________ Світлана ГІРІЄНКО                    Сільский голова                                                                                  

                                                                                _____________ Тамара ФЕСЬКО  

 

 

 

 

 

 

                                  С Т А Т У Т 

 

    КАМ’ЯНО – КОСТУВАТСЬКОЇ  ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

                 НОВОМАР’ЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

      БРАТСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  

 

 

 

 

 

            Прийнято  

на зборах трудового колективу 

від_________________2021 №____ 

 

 

 

 

 

 

 

с. Кам’яно-Костувате  



 

2021 

 

І.  ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Кам’яно-Костуватська  початкова школа Новомар’ївської сільської ради 

Братського району Миколаївської області (далі – заклад освіти)  у відповідності 

до рішення сесії  Новомар’ївської сільської ради Братського району 

Миколаївської області від 18.12. 2019 року №14 є закладом загальної середньої 

освіти,структура якого забезпечує рівний доступ до якісної освіти дітям 

дошкільного, молодшого шкільного віку, наступність та перспективність у 

наданні освітніх послуг у школі І ступеня, що належить до комунальної 

власності Новомар’ївської сільської ради Братського району Миколаївської 

області. 

     До складу Кам’яно-Костуватської початкової школи  Новомар’ївської 

сільської ради Братського району Миколаївської області (далі – заклад освіти) 

входить: 

 - структурний підрозділ дошкільної освіти ( місцезнаходження :вул.Шкільна, 2 

с. Кам’яно-Костувате Братського району Миколаївської області , 55442), який 

не має статусу юридичної особи. У своїй діяльності керується цим Статутом та 

своїм Положенням. 

1.2.Статут Кам’яно-Костуватської початкової школи Новомар’ївської сільської 

ради розроблений з урахуванням Законів України «Про освіту», «Про загальну 

середню освіту», «Про дошкільну освіту», Законом України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу», «Про місцеве 

самоврядування в Україні», іншими нормативно-правовими актами. 

1.3.Найменування закладу освіти: 

1.3.1.Повна назва: Кам’яно – Костуватська початкова школа  Новомар’ївської 

сільської ради Братського району Миколаївської області. 

1.3.2.Скорочена назва: Кам’яно – Костуватська початкова школа 

1.3.Місцезнаходження та юридична адреса закладу освіти: 55442, Миколаївська 

область, Братський район, с. Кам’яно - Костувате, вул. Шкільна, 2., електронна 

адреса : kalynovo@gmail.com 

1.4.Заклад освіти є юридичною особою, може мати самостійний баланс, гербову 

печатку, штамп, ідентифікаційний номер, фірмові бланки та вивіску 

встановленого зразка. 

1.5.Заклад є неприбутковою бюджетною установою. 

 1.6. Власником та засновником закладу освіти  є Новомар’ївська сільська рада 

Братського району Миколаївської області (ідентиф. код 04376009), місце 

знаходження: Україна, Миколаївська область, Братський район, 

с.Новомар’ївка,вул. Данила Галицького, 24. 

1.7.Заклад освіти в своїй діяльності керується  Конституцією України, законами 

України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", указами Президента 

України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства 

освіти і науки України, іншими документами центральних органів виконавчої 

влади, рішеннями  місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування, іншими нормативно-правовими актами України та власним 

Статутом. 



 

1.8. Заклад освіти несе відповідальність перед собою і державою за: 

-  безпечні умови освітньої діяльності; 

-  дотримання державних стандартів освіти; 

- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, 

виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними 

угодами; 

- дотримання фінансової дисципліни. 

1.9. Головною метою закладу освіти є : 

-виховання громадянина України; 

- формування особистості учня (дитини), розвиток його здібностей і 

обдарувань, наукового світогляду, набуття соціального досвіду; 

- виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, Державного 

стандарту початкової освіти, підготовка учнів (дітей) до соціальної адаптації та 

готовності продовжувати освіту і трудову діяльність; 

- виховання в учнів (дітей) поваги до Конституції України, державних символів 

України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, 

відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків 

людини і громадянина; 

- реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і 

світоглядних переконань; 

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і 

звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин, національних 

цінностей українського народу та інших народів і націй; 

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян 

як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад 

здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного 

здоров’я учнів (дітей); 

- здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї. 

1.10. Головними завданнями закладу освіти є формування ключових 

компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної 

життєдіяльності : 

o вільне володіння державною мовою; 

o здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами; 

o математична компетентність; 

o компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій; 

o інноваційність; 

o екологічна компетентність; 

o інформаційно-комунікаційна компетентність; 

o навчання впродовж життя; 

o громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями 

демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту, здорового 

способу життя, усвідомлення рівних прав і можливостей; 

o культурна компетентність; 

o підприємливість та фінансова грамотність; 



 

o інші компетентності, передбачені стандартом освіти: читання з 

розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне 

та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, 

творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, 

оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність 

співпрацювати з іншими людьми. 

У закладі освіти можуть створюватись та функціонувати: 

- структурні підрозділи; 

- методичні об’єднання педагогічних працівників; 

- психологічна служба; 

- інші у разі потреби або якщо це передбачено чинним законодавством. 

1.11. Медичне обслуговування  учнів (вихованців) та відповідні умови для його 

організації забезпечуються засновником (власником) і здійснюються медичною 

установою згідно угоди. 

1.12. Взаємовідносини закладу освіти з юридичними і фізичними особами 

визначаються угодами,  укладеними між ними. 

1.13.Заклад освіти складається з початкової школи та структурного  підрозділу 

дошкільної освіти.   

Дошкільний підрозділ забезпечує належний рівень дошкільної освіти дітей 

віком від трьох до шести (семи) років відповідно до вимог Базового компонента 

 дошкільної освіти.  Дошкільний підрозділ може мати одновікові та різновікові 

групи. Кількість дітей у дошкільному  підрозділі закладу освіти може 

змінюватися, виходячи з наявності відповідних для цього умов (приміщення, 

матеріально-технічне забезпечення тощо). 

Щоденна тривалість роботи дошкільного підрозділу визначається директором 

закладу з урахуванням фінансових можливостей, контингенту дітей 

дошкільного віку та може змінюватися. 

Кількість дітей у групах до 20 осіб; різновікова – до 15 осіб. 

Початкова школа забезпечує відповідний рівень загальноосвітньої підготовки 

 учнів згідно з вимогами Державного стандарту  початкової освіти. Відповідно 

до освітнього рівня функціонує початкова школа (1 - 4 класи - термін навчання 

4 роки); 

1.14. Кількість дошкільних груп, класів, груп продовженого дня у закладі освіти 

встановлюється  Новомар’ївською сільською радою на підставі нормативів їх 

наповнюваності, затверджених Міністерством освіти і науки України за 

погодженням з Міністерством фінансів України, відповідно до поданих заяв 

батьків або осіб, які їх замінюють, санітарно-гігієнічних норм та за поданням 

відповідного органу управління освітою. 

1.15. Наповнюваність класів, груп, їх поділ при вивченні профільних та інших 

навчальних предметів у закладі освіти  визначаються згідно з нормативами, 

встановленими Міністерством освіти і науки України,  погодженими з 

Міністерством фінансів України. 

За рішенням  Новомар’ївської сільської ради може встановлюватися менша 

наповнюваність класів, груп. 

1.16. У складі дошкільного підрозділу можуть бути групи компенсуючого типу. 



 

1.17 У складі початкової школи можуть бути   класи з поглибленим вивченням 

окремих предметів, класи для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) 

розумового розвитку, групи продовженого дня. 

Головною метою закладу освіти є забезпечення реалізації  права громадян на 

здобуття дошкільної освіти, початкової освіти, задоволення потреб громадян  у 

нагляді, догляді та оздоровленні  дітей, надання послуг по вихованню і 

розвитку дітей дошкільного віку та підготовці їх до навчання в школі, 

 навчання, виховання і розвиток дітей шкільного віку та підготовка їх до 

професійного самовизначення. 

1.18.Заклад освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах 

своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним   

Статутом.  

1.19.Заклад освіти несе відповідальність перед особою, суспільством і 

державою за: 

o безпечні умови освітньої діяльності; 

o дотримання державних стандартів освіти; 

o дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, 

виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними 

угодами; 

o дотримання фінансової дисципліни. 

1.20.Мова навчання у закладі освіти визначається згідно з чинним 

законодавством. 

Заклад освіти має право: 

- проходити в установленому порядку державну атестацію; 

-визначати форми і засоби організації освітнього процесу за погодженням із 

засновником; 

- визначати варіативну частину шкільного навчального плану; 

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та 

індивідуальні навчальні плани; 

- спільно з вищими навчальними закладами, їх кафедрами або філіями, науково 

- дослідними інститутами та центрами проводити науково - дослідну, 

експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України; 

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до 

учасників освітнього процесу; 

- бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно із 

законодавством України та власним Статутом; 

- отримувати  кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, 

юридичних і фізичних осіб; 

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у 

порядку, визначеному законодавством України; 

- розвивати власну соціальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, лікувальних, 

профілактичних і культурних підрозділів. 

1.21. Медичне обслуговування дітей дошкільного віку, учнів у закладі освіти 

забезпечується засновником і здійснюється медичними закладами 

Новомар’ївської сільської ради Братського району Миколаївської області. 



 

1.22. Харчування вихованців закладу освіти здійснюється відповідно до 

законодавства. 

1.23. Порядок забезпечення продуктами харчування дітей у закладі освіти 

 встановлюється харчуючою організацією за погодженням з Новомар’ївською 

сільською радою. 

Контроль за організацією та якістю харчування, закладкою продуктів 

харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, 

санітарним станом харчового блоку, правильністю зберігання, дотриманням 

термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та 

керівника закладу освіти. 

У закладі освіти може бути організовано триразове (одноразове) харчування 

дітей дошкільного віку, одноразове харчування учнів. 

1.24. Взаємовідносини закладу освіти з юридичними і фізичними особами 

визначаються угодами, що укладені між ними. 

ІІ.  ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

2.1.  Заклад освіти працює за п'ятиденним робочим тижнем. 

2.2.Заклад освіти планує свою роботу самостійно відповідно до 

перспективного, річного плану. В плані роботи відображаються найголовніші 

питання роботи закладу освіти, визначаються перспективи його розвитку. 

План роботи затверджується педагогічною радою закладу освіти. 

2.3.Освітній процес у дошкільному підрозділі здійснюється за груповою та 

індивідуальною формами навчання, за потреби організовується інклюзивне 

навчання, положення про яке затверджує центральний орган виконавчої влади, 

що забезпечує формування державної політики у сфеері освіти та програмами 

розвитку навчання та виховання дітей дошкільного віку, затверджені 

 Міністерством освіти і науки України, відповідно до Базового компонента 

дошкільної освіти в Україні; у початковій школі – регламентується робочим 

навчальним планом, складеним на основі типових навчальних планів, 

розроблених  та затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері 

освіти і науки, із конкретизацією варіативної частини. 

2.4. Робочий навчальний план закладу освіти схвалюється педагогічною радою 

закладу освіти і затверджується  директором . 

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків 

(щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний). 

2.5.Організація освітнього процесу у закладі освіти здійснюється відповідно до 

Положень про заклад дошкільної освіти, загальної середньої освіти, 

нормативних документів Міністерства освіти і науки України. 

2.6. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники даного 

освітнього закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні 

посібники,  що мають гриф центрального органу виконавчої влади у сфері 

освіти і науки, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, 

форми, методи, засоби освітньої роботи, що мають забезпечувати виконання 

статутних завдань та здобуття  освіти на рівні державних стандартів. 

2.7.Заклад освіти здійснює освітній процес за  інституційною ( очною: денною, 

вечірньою), заочною, дистанційною, мережевою та індивідуальною 



 

(екстернатною, сімейною (домашньою), педагогічним патронажем та іншими 

формами навчання відповідно до чинного законодавства. 

 2.8.Індивідуалізація і диференціація навчання у закладі освіти забезпечується 

реалізацією інваріантної та варіативної частин робочого навчального плану. 

Варіативна частина формується закладом освіти самостійно з урахуванням 

спеціалізації та профілю навчання. 

2.9.Заклад освіти  може реалізовувати  освітні програми і надавати освітні 

платні послуги на договірній основі згідно з ліцензією, відповідно до  Переліку  

платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами, 

згідно діючого законодавства. 

2.10. Приймання дітей дошкільного віку до  закладу освіти  здійснюється 

керівником  протягом календарного року на безконкурсній основі, як правило, 

відповідно до території обслуговування. 

2.11.До першого класу початкової школи  переводяться або приймаються діти, 

як правило, із шести років. Батьки або особи які їх замінюють подають заяву, 

копію свідоцтва про народження, медичну довідку встановленого зразка, 

2.12.Приймання учнів до всіх класів і груп здійснюється на безконкурсній 

основі, як правило, відповідно до території обслуговування. Діти, які не  

проживають на території обслуговування,  можуть бути зараховані до  закладу 

освіти за наявності вільних місць у відповідному класі або групі. 

2.13. Зарахування дітей до  закладу освіти здійснюється за наказом директора 

на підставі: 

- особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють); 

- свідоцтва про народження (копії); 

- посвідчення дитини, потерпілої від аварії на ЧАЕС – за наявності 

такого  (копію); 

- медичної довідки, встановленого зразка про стан здоров'я; 

- медичної довідки про епідеміологічне оточення (для дітей дошкільного віку); 

- документа для зарахування до групи компенсуючого  типу або класу для 

дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку; 

- документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого 

класу) для зарахування до шкільного підрозділу; 

- документи для встановлення батьківської плати (при наявності такої). 

2.14. За дитиною дошкільного підрозділу зберігається місце у закладі освіти у 

разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або 

осіб, які їх замінюють. 

2.15. Відрахування дітей дошкільного віку з закладу освіти може 

здійснюватись: 

- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють; 

- на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає 

можливість її подальшого перебування у закладі освіти. 

2.16. Адміністрація закладу освіти зобов'язана письмово повідомити батьків або 

осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини за два тижні. 

2.17. У разі потреби учень (вихованець) може перейти протягом будь-якого 

року навчання до іншого закладу освіти. 



 

2.18. В початковій школі для учнів 1-4 класів,  в якому навчаються діти, які 

потребують корекції розумового і фізичного розвитку за бажанням батьків або 

осіб, які їх замінюють можуть створюватися  групи  продовженого дня. 

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них 

здійснюється наказом директора закладу освіти на підставі заяв батьків або 

осіб, які їх замінюють. 

         2.19. Навчальний   рік   у  закладі освіти починається 1 вересня  Днем 

знань і закінчується: 

- у дошкільному підрозділі - 31 травня наступного року; з 1 червня до 31 серпня 

(оздоровчий період) - проводиться оздоровлення дітей; 

- у початковій школі - не пізніше 1 липня наступного року з урахуванням 

навчальних екскурсій  та державної підсумкової атестації. 

Навчальні  заняття розпочинаються лише за наявності акту відділу освіти, 

молоді, спорту, культури та туризму Новомар’ївської сільської ради, що 

підтверджує підготовку приміщень закладу освіти для роботи у новому 

навчальному році. 

Тривалість навчального року учнів обумовлюється виконанням навчальних 

програм  з усіх предметів, але не може бути менша 175 робочих днів для учнів  

1-4 класів. Структура навчального року будується за двома семестрами. 

Структура навчального року та режим роботи встановлюється радою закладу 

освіти у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за 

погодженням з органом управління освітою. У випадку  екологічного лиха та 

епідемії місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування 

може встановлюватися особливий режим  роботи закладу, який погоджується з 

органом державної санітарно-епідеміологічної служби. 

2.20.Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності 

забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України). 

2.21.Тривалість  канікул для учнів 1-4 класів протягом навчального року не 

повинна становити менш як 30 календарних днів, для учнів 1 класів можуть 

встановлюватися додаткові канікули в межах 7 календарних днів. 

2.22. Режим роботи  закладу освіти  визначається на основі нормативно-

правових актів та за погодженням з управлінням  Держсанепідслужби. 

2.23.Тривалість занять у закладі освіти становить: у дошкільному підрозділі  у 

групах з короткочасним перебуванням - 4 години, у групах з повним робочим 

днем – відповідно до діючого законодавства; у початковій школі:  у перших 

класах - 35 хв., у других-четвертих - 40 хв. Зміна тривалості занять 

допускається за погодженням з органом управління освітою та з управлінням 

Держсанепідслужби. 

Щоденна кількість і послідовність занять визначається розкладом. Розклад 

занять складається відповідно до робочого навчального плану з дотриманням 

педагогічних, санітарно-гігієнічних вимог і затверджується директором закладу 

освіти. 

Крім різних обов'язкових форм занять у закладі освіти проводяться 

індивідуальні,  групові,  факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що 

передбачені окремим розкладом, і спрямованні на задоволення освітніх 

інтересів та на розвиток творчих здібностей, нахилів і обдарувань вихованців. 



 

2.24.Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням санітарно-

гігієнічних вимог, потреб в організації активного відпочинку і харчування 

учнів, але не менш як 10 хв., великої перерви - 20 хвилин. 

2.25.Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначається вчителем 

відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням 

індивідуальних  особливостей учнів; учням перших класів домашні завдання не 

задаються. 

2.26.У Закладі освіти визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється 

відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів. 

У документі про освіту (свідоцтві) відображаються досягнення учнів у навчанні 

за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.  

Результати семестрового, річного оцінювання та державної підсумкової 

атестації доводяться до відома учнів та батьків. 

Порядок переведення і випуск учнів закладу освіти визначається Інструкцією 

про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи 

загальної середньої освіти, затвердженою центральним органом виконавчої 

влади у галузі освіти. 

2.27.Учні, які впродовж двох років навчання у початковій школі не засвоїли 

програму з предметів навчального плану, за поданням педагогічної ради 

направляються на обстеження спеціалістами психолого-медико-педагогічної 

консультації за згодою батьків (осіб, які їх замінюють). За її висновками такі 

учні можуть продовжити навчання в спеціальних загальноосвітніх школах, 

залишитись на повторний курс навчання або навчатися за індивідуальною 

формою чи за індивідуальними навчальними програмами за згодою батьків 

(осіб, які їх замінюють). 

2.28.Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили початкову 

школу, вимогам Державного стандарту початкової загальної освіти 

здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації, що проводиться 

відповідно до Поряду проведення державної підсумкової атестації, 

затвердженого Міністерством освіти і науки України. 

В окремих випадках здобувачі освіти за станом здоров’я або з інших поважних 

причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, 

що встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і 

науки та Міністерством охорони здоров’я України. 

2.29. Учням, які закінчили початкову школу, видається відповідний документ 

про освіту по закінченні початкової школи  – свідоцтво про здобуття початкової 

освіти ( з 2022 року). 

2.30. Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року 

здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджується 

центральним органом виконавчої влади освіти і науки. Результати навчальної 

діяльності за рік заносяться до особових справ та  до свідоцтва досягнень. 



 

2.31. Переведення дітей у дошкільному підрозділі з однієї вікової групи в іншу, 

формування новостворених груп здійснюється наприкінці навчального року 

(квітень-травень). 

За дитиною зберігається місце у дошкільному підрозділі: у разі хвороби, 

карантину, хвороби або відпустки матері, на час щорічної відпустки батьків, а 

також 75 днів у літній період. 

2.32. Відрахування дітей із дошкільного підрозділу може здійснюватись згідно 

з медичною довідкою про стан здоров’я дитини, за бажанням батьків або осіб, 

що їх замінюють, при невиконанні батьками угоди між Закладом освіти і 

батьками, коли дитина не відвідує заклад більше місяця без поважних причин. 

                      ІІІ. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО  ПРОЦЕСУ 

3.1. Учасниками освітнього процесу в закладі освіти є: діти дошкільного віку, 

учні (здобувачі освіти), керівник, педагогічні працівники, психологи, 

бібліотекарі, інші спеціалісти, батьки або особи, які їх замінюють. 

3.2.Статус учасників освітнього процесу, їхні права і обов'язки визначаються 

 Законами України "Про освіту",  "Про загальну середню освіту", „ Про 

дошкільну освіту",  іншими законодавчими актами України, даним Статутом, 

Правилами внутрішнього розпорядку. 

Штатний розпис закладу освіти встановлюється відповідно типових штатів для 

закладів дошкільної та загальної середньї освіти. 

Права  і обов’язки учнів (вихованців), педагогічних та інших працівників 

визначаються чинним законодавством та цим Статутом. 

3.3.Вихованці та учні закладу освіти мають право: 

-  на доступність і безоплатність дошкільної, початкової освіти; 

- на безпечні і нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання,  

навчання і праці; 

-  на захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди їх 

здоров'ю, моральному та духовному розвитку; 

- на користування матеріально-технічною, культурно-спортивною базою         

закладу освіти; 

-  на вибір форм навчання, предметів варіативної частини навчального плану, 

факультативів, спецкурсів, позакласних занять; 

-  на переатестацію з навчальних предметів; 

- брати участь у різних видах навчальної,  науково-практичної діяльності, у 

конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, тощо; 

- на участь в органах громадського самоврядування закладу освіти, вносити 

власні пропозиції щодо організації  освітнього процесу,  вільно виражати 

 погляди і переконання; 

- брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, 

клубах, гуртках, групах за інтересами тощо; 

- на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, 

від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, 

принижують честь і гідність; 

- на отримання гарячого харчування в їдальні закладу освіти. 

3.4.Вихованці та учні закладу освіти  зобов'язані: 



 

- систематично оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками  в 

обсязі не меншому, ніж визначено Базовим компонентом дошкільної освіти, 

Державним стандартом початкової освіти; 

-  підвищувати загальний культурний рівень; 

-  дотримуватися, моральних, етичних норм; 

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені 

чинним законодавством; 

-   дбайливо ставитись до державного, громадського і особистого майна; 

-  дбати про власну гігієну та охайний зовнішній вигляд; 

- дотримуватися вимог Статуту, Правил внутрішнього розпорядку закладу 

освіти. 

3.4.1. До учнів, що порушують Статут  адміністрацією і  радою закладу освіти 

можуть застосовуватися заходи впливу: 

-   громадське засудження, публічне обговорення негативного вчинку; 

-   зауваження вчителя, класного керівника; 

- зауваження директора, зроблене публічно в присутності учнів, вихованців; 

- надсилання "листа-тривоги" на адресу батьків або осіб, що їх замінюють; 

- у випадку систематичного грубого порушення дисципліни учні з їх батьками 

запрошуються на педагогічну раду або раду закладу освіти. 

 3.4.2.Вихованці, які досягли значних успіхів у навчанні, можуть бути 

нагороджені Відповідно до Положення про похвальний лист «За високі 

досягнення у навчанні» . 

3.4.3.Учні закладу освіти залучаються, за їх згодою та згодою їх батьків, до 

самообслуговування, різних видів суспільно-корисної праці відповідно до 

Правил внутрішнього розпорядку  закладу освіти. 

3.5.Педагогічними працівниками закладу освіти можуть  бути особи з високими 

моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний 

рівень професійної підготовки, забезпечують результативність та якість своєї 

роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати 

професійні обов'язки. 

До педагогічної діяльності в  закладі освіти можуть залучатися викладачі 

вищих навчальних закладів для викладання окремих навчальних предметів, 

курсів за вибором, факультативів. 

3.6. Призначення  на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших 

працівників, педагогічне навантаження й інші трудові відносини регулюються 

законодавством України про працю, Законами України "Про загальну середню 

освіту", "Про дошкільну освіту" та іншими законодавчими актами. 

3.7. Педагогічні працівники закладу освіти мають право на:    

-  захист професійної честі та гідності; 

- участь в обговоренні та вирішенні питань організації освітнього процесу; 

- внесення пропозицій керівництву закладу освіти  і  відповідному органу 

управління освітою щодо поліпшення освітньої діяльності; 

- самостійний  вибір форм, методів, засобів освітньої діяльності, не шкідливих 

для здоров'я  вихованців; 

- участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів закладу освіти, органів 

громадського самоврядування; 



 

-  самостійний вибір форми підвищення кваліфікації; 

-  атестацію згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних 

працівників України; 

- проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, 

пошукової  роботи; 

- соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства; 

- об'єднання в професійні спілки та членство в інших об'єднаннях громадян,  

діяльність яких не заборонена законодавством; 

- виявлення педагогічної ініціативи. 

3.8. Відволікання  педагогічних працівників від виконання професійних 

обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених   

законодавством України. 

Педагогічні  працівники закладу освіти  зобов'язані: 

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно 

до вимог навчальних програм; 

- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню 

їхнього здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя; 

- утверджувати особистим прикладом  і настановами повагу до державної 

символіки; 

-  дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати 

гідність дитини та її батьків; 

-   забезпечити емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм 

експлуатації та дій, які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та 

психологічного насильства; 

- виконувати Статут закладу освіти,  Правила  внутрішнього розпорядку,  умови 

контракту чи трудового договору; 

-  брати  участь у роботі  педагогічної ради та інших заходах, пов'язаних з 

підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, 

загальнополітичної культури; 

-  виховувати в учнів (вихованців) повагу до батьків, жінки, старших за віком, 

народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України; 

-  готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди 

між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами; 

-  виконувати посадову інструкцію вчителя, вихователя; 

- виконувати  накази і розпорядження директора закладу освіти, органів 

управління освітою; 

- сприяти зростанню авторитету закладу освіти. 

3.10.Педагогічні працівники закладу освіти  несуть відповідальність за 

збереження життя, фізичне і психічне здоров'я вихованців згідно із 

законодавством. 

3.11.Працівники закладу освіти у відповідності   до   статті  26 Закону України 

"Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" 

проходять один раз на рік медичні огляди. 

3.12.Обсяг навчального навантаження вчителів визначається на підставі 

законодавства директором закладу освіти і затверджується власником.       



 

Обсяг  педагогічного навантаження  може  бути меншим тарифної ставки 

(посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. 

Перерозподіл педагогічного   навантаження   протягом  навчального року   

допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що 

передбачається   робочим   навчальним   планом   або  за  письмовою згодою   

педагогічного працівника  з  дотриманням   законодавства  про працю. 

3.13. Директор закладу освіти  призначає  класних керівників, завідуючих 

навчальними кабінетами,  тощо. Їхні права та обов'язки  визначаються 

нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Правилами 

внутрішнього розпорядку, посадовими інструкціями та Статутом закладу 

освіти. 

3.14.У закладі освіти обов'язково проводиться атестація педагогічних 

працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п'ять років 

відповідно до Типового положення  про атестацію педагогічних працівників 

України, затвердженого наказом Міністерством освіти і науки України. 

3.15.Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, Правила 

внутрішнього розпорядку  закладу освіти, не виконують посадових обов'язків, 

умов трудового договору (контракту) або за результатами атестації не 

відповідають посаді, що обіймають, звільняються з роботи згідно з чинним 

законодавством. 

3.16. Права й обов'язки  інженерно-технічних працівників та допоміжного 

персоналу регулюються трудовим законодавством, Правилами внутрішнього 

розпорядку закладу освіти,  посадовими інструкціями. 

3.17.Батьки вихованців та особи, що їх замінюють, мають право: 

- обирати і бути обраними до ради закладу освіти, батьківських комітетів  та   

інших   органів громадського самоврядування закладу освіти; 

- звертатися до органів управління освітою, директора закладу освіти і органів 

громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей; 

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації  освітнього 

процесу та зміцнення матеріально-технічної бази  закладу освіти; 

-  на  захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського   

самоврядування  закладу освіти та у відповідних державних, судових органах; 

- відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг; 

- приймати рішення про участь дитини  в інноваційній діяльності  закладу 

освіти. 

3.18.Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття 

початкової  освіти. 

3.19.Батьки та особи, які їх замінюють, зобов'язані: 

- забезпечувати умови для здобуття дитиною дошкільної та початкової  освіти 

за будь-якою формою навчання; 

- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати 

належні умови для розвитку їх природних здібностей, обдарувань; 

- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, 

милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мови; 

повагу до національної історії, культури, загальнолюдських цінностей; 

-  виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини; 



 

- своєчасно вносити плату /якщо вона встановлена/ за харчування дитини в 

закладі освіти  у встановленому порядку; 

- своєчасно сповіщати адміністрацію закладу освіти про можливість відсутності 

або хвороби дитини. 

3.20.У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов'язків, 

передбачених законодавством, заклад освіти може порушувати клопотання про 

відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав. 

3.21.Представники громадськості мають право: 

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування     закладу 

освіти; 

- приймати  участь в роботі учнівських об’єднань за інтересами і гуртків, 

секцій; 

- сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню 

закладу освіти; 

- брати участь в організації освітнього процесу. 

3.22.Представники громадськості зобов'язані: 

- дотримуватися Статуту закладу освіти; 

- виконувати накази та розпорядження директора закладу освіти, рішення 

органів громадського самоврядування; 

- захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства; 

- пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, 

наркотиків, тютюну тощо. 

ІV. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ 

4.1.Вищий орган управління закладу освіти є Новомар`ївська сільська рада. 

Управління закладом здійснюється уповноваженим засновником органом -  

відділом освіти, молоді, спорту, культури та туризму Новомар’ївської сільської 

ради. 

Безпосереднє керівництво закладом освіти здійснює його директор, 

повноваження якого визначаються чинним законодавством, Статутом закладу 

освіти та трудовою угодою. 

4.2.Директором  може бути тільки громадянин України, який має вищу 

педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи 

не менш як три роки. 

Директор є представником закладу  у відносинах з державними органами, 

органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особамиі, діє 

без доручення в межах повноважень, передбачених законом та установчими  

документами  закладу освти. 

4.3.Директор закладу освіти призначається на посаду та звільняється з посади 

відповідно до чинного законодавства. 

  Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої 

освіти розробляє та затверджує засновник на підставі типового положення, 

затвердженого центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

Директора може бути звільнено з посади на умовах, передбачених 

законодавством України та за погодженням із засновником. Призначення та 

звільнення з посади заступників директора закладу освіти, здійснюється 



 

директором закладу освти. Директор має право оголосити конкурс на 

заміщення  вакантної посади. 

4.4.Директор закладу освіти: 

- організовує діяльність закладу освіти; 

- відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти та загальної середньої 

 освіти, визначених Законами України "Про дошкільну освіту", "Про загальну 

середню освіту", та забезпечення рівня освіти відповідно до Базового 

компоненту дошкільної освіти, Державного стандарту загальної середньої 

освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу; 

- діє від імені закладу освіти, представляє його в усіх державних та інших 

органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними 

особами; 

- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний 

добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і 

кваліфікаційного рівня працівників; 

- організовує освітній процес; 

- забезпечує контроль виконання навчальних планів і програм, якість знань, 

умінь та навичок вихованців; 

- створює необхідні умови для проведення виховної роботи з дітьми 

дошкільного віку, учнями, їх участі в позакласній та позашкільній роботі; 

- несе особисту відповідальність і забезпечує  дотримання вимог охорони 

дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки  безпеки; 

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу освіти, 

несе відповідальність за дотримання фінансової дисципліни та збереження 

матеріально-технічної бази  закладу; 

-підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, 

заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів; 

- дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, 

працівників підприємств, установ, організацій у освітньому процесі, 

керівництві учнівськими об'єднаннями за інтересами; 

- забезпечує  права вихованців та захист їх від будь-яких форм фізичного або 

психічного насильства; 

- втілює заходи щодо запобігання вживання вихованцями алкоголю, 

наркотиків, тютюну; 

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування вихованців; 

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх 

виконання; 

- за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила 

внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки закладу освіти; 

- несе відповідальність за свою діяльність перед вихованцями, батьками, 

педагогічними працівниками та загальними зборами, засновником, місцевими 

органами державної виконавчої влади; 

- щороку звітує про свою роботу на загальних зборах педагогічного колективу, 

батьків, громадськості. 

4.6.Директор закладу освіти є головою педагогічної ради - постійно діючого 

колегіального органу управління закладу освіти. 



 

4.7. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб закладу освіти. 

Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може 

бути меншою чотирьох на рік. 

Члени педагогічної ради мають право виносити  на її розгляд актуальні питання 

освітнього процесу. Рішенням педагогічної ради можуть вноситись зміни у 

накази директора. 

4.8.Педагогічна рада розглядає питання: 

- удосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу; 

- планування  та режиму роботи закладу освіти; 

- переведення дітей дошкільного підрозділу до першого класу шкільного 

підрозділу і учнів до наступних класів, їх випуску, видачі документів про 

відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні разом з радою 

закладу освіти; 

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої 

ініціативи, впровадження у освітній процес досягнень науки і передового 

педагогічного досвіду; 

- морального та матеріального заохочення учнів та працівників закладу освіти; 

- застосування заходів впливу щодо учнів, які не виконують своїх обов’язків. 

4.9.У закладі освіти можуть створюватися учнівські та педагогічні організації, 

що діють відповідно до чинного законодавства України. 

4.10.Вищим колегіальним органом громадського самоврядування у  закладі 

освіти  є загальні збори учасників  освітнього процесу, які скликаються не 

менше одного разу на рік. 

4.11.Загальні збори правомочні, якщо в їхній роботі бере участь не    менше 

половини учасників кожної з трьох категорій. Рішення приймається     простою 

більшістю голосів присутніх учасників. 

Право скликати збори мають голова ради закладу освіти, засновник. 

4.12.Загальні збори : 

- заслуховують звіт директора закладу освіти про його роботу, дають їй оцінку 

відкритим або таємним голосуванням; 

- затверджують основні напрями вдосконалення діяльності закладу освіти, 

розглядають інші найважливіші питання освітнього процесу. 

4.13.У закладі освіти за рішенням засновника  можуть створюватися  і діяти 

піклувальна рада. Порядок формування піклувальної ради, її відповідальність, 

перелік і строк повноважень, а також порядок її діяльності визначаються 

спеціальними законами та установчими документами закладу освіти. 

Піклувальна рада вживає заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази, 

залучення додаткових джерел фінансування  освітнього процесу, стимулювання 

творчої праці учасників, аналізує та оцінює діяльність закладу освіти та його 

керівника. 

4.14.Склад піклувальної ради формується з представників органів виконавчої 

влади, підприємств, установ, закладів освіти, організацій, окремих громадян. 

4.15.Рішення піклувальної ради приймається більшістю голосів за наявності на 

засіданні не менше двох третин її членів. 

4.16.Очолює піклувальну раду голова, який обирається із членів ради, і може 

бути членом педагогічної ради. 



 

4.17.Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах. 

4.18.Не допускається втручання членів ради в освітній процес. 

4.19. Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на 

зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо. 

V. ПРОЗОРІСТЬ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ВІДКРИТІСТЬ 

ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

5.1. Заклад освіти  формує відкриті та загальнодоступні ресурси з  інформацією 

про свою діяльність та оприлюднює таку інформацію. 

5.2.Заклад освіти забезпечує на офіційному веб-сайті  закладу відкритий доступ 

до такої  інформації та документів: 

- статут закладу освіти; 

- ліцензія на провадження освітньої діяльності; 

- сертифікати про акредитацію освітніх програм; 

- структуру та органи управління закладом освіти; 

- кадровий склад закладу згідно з ліцензійними умовами; 

- територія обслуговування, закріплена за закладом освіти; 

- фактична кількість учасників освітнього процесу; 

- мова освітнього процесу; 

- наявність  вакантних посад і умови проведення конкурсу на їх заміщення; 

- матеріально-технічне забезпечення закладу освіти; 

- результати моніторингу якості освіти; 

- річний звіт про діяльність закладу освіти; 

- правила прийому до закладу; 

-умови доступності закладу для навчання осіб з особливими освітніми 

потребами; 

- перелік додаткових освітніх послуг та інших послуг, їх вартість, порядок 

надання та оплати; 

- інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на 

вимогу законодавства; 

5.3.Заклад освіти оприлюднює на соєму веб-сайті кошторис і фінансовий звіт 

про надходження та використання всіх отрманих публічних коштів, інформацію 

про перелік товарів, робіт, послуг, отриманмх як благодійна допомога із 

зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не 

заборонених законодавством. 

VІ. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ 

 6.1. Інтереси  трудового колективу представляє профспілковий комітет. 

 6.2. Право укладання колективного договору від імені трудового колективу. 

надається голові профспілкового комітету. Від імені засновника – директору. 

 6.3. Питання соціального захисту, включаючи поліпшення умов праці, гарантії 

обов’язкового медичного страхування членів колективу та їх сімей 

вирішуються директорм закладу та трудовим колективом, якщо інше не 

передбачене законодавством. 

VІІ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА 

7.1.Матеріально-технічна база закладу освіти включає основні фонди (будівлі, 

споруди, землю, комунікації, обладнання тощо), оборотні засоби, а також інші 



 

цінності, вартість яких відображається у зведеному балансі централізованої 

бухгалтерії Новомар’ївської сільської ради. 

7.2.Майно закладу освіти є власністю Новомар’ївської сільської ради 

Братського району Миколаївської області і належить їй відповідно до чинного 

законодавства, рішення про заснування і Статуту закладу освіти. 

7.3.Заклад освіти відповідно до чинного законодавства користується землею, 

іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та 

норм з їх охорони. 

7.4.Заклад освіти не  має права продавати або передавати іншим підприємствам, 

установам та організаціям надані йому приміщення, будинки, споруди, майно, 

обладнання та інші матеріальні цінності, обмінювати їх, надавати  безкоштовно 

у тимчасове користування або у позику, а також списувати їх з балансу без 

погодження із засновником. Збитки, завдані закладу освіти внаслідок 

порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, 

відшкодовуються відповідно до чинного законодавства. 

7.5.Для забезпечення освітнього процесу з дотриманням діючих нормативів 

база закладу освіти, крім приміщень груп,  спалень, класних приміщень та 

навчальних кабінетів, може включати майстерні (слюсарна, столярна, кабінет 

обслуговуючої праці), а також спортивний, актовий і читальний зали, 

бібліотеку, медичний,  комп’ютерний кабінети, їдальню,  приміщення 

навчально-допоміжного персоналу  тощо. 

7.6. Повноваження засновника: 

- здійснює контроль за роботою закладу освіти щодо забезпечення збереження 

та ефективного використання комунального  майна, закріпленого за ним; 

- здійснює контроль за якістю проведення інвентаризації основних фондів; 

-    здійснює контроль за рухом та списанням основних засобів; 

-    інші повноваження передбачені чинним законодавством. 

7.7.Заклад освіти  має земельну ділянку,  де розміщені стадіон, спортивні, ігрові 

майданчики, господарські будівлі тощо. 

VIІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

8.1.Фінансування закладу освіти здійснюється його засновником відповідно до 

встановленого законодавством порядку. 

8.2.Фінансово-господарська діяльність закладу освіти здійснюється на основі 

кошторису відповідно до законодавчих та інших нормативно-правових актів. 

8.3. Джерела формування кошторису закладу освіти : 

-  кошти засновника; 

- кошти районного та дежавного бюджету у розмірі, передбаченому 

нормативами фінансування дошкільної, загальної середньої освіти з 

урахуванням специфіки та змісту роботи закладу освіти; 

-  кошти юридичних та фізичних осіб; 

-  кошти, отримані за надання платних додаткових освітніх послуг; 

- доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, від 

здавання в оренду приміщень, споруд, обладнання; оренда  приміщень закладу 

освіти допускається, якщо вона не погіршує умов навчання учнів та роботи 

педагогічних працівників; 

- благодійні внески юридичних і фізичних осіб. 



 

8.4.За рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого 

самоврядування  закладу освіти  можуть виділятися додаткові бюджетні кошти 

на освітню роботу з вихованцями. 

8.5.Заклад освіти  може  мати свій рахунок у банку. 

8.6.Контроль за правильним  витрачанням коштів фонду здійснюють рада 

 закладу освіти, органи державної виконавчої влади або органи місцевого 

самоврядування. 

8.7.Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі освіти  визначається 

законодавством та нормативно-правовими актами  Міністерства освіти і науки 

України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані 

заклади освіти. 

8.8.Звітність закладу освіти встановлюється відповідно до вимог законодавства. 

8.9.Заклад освіти має право згідно із законодавством купувати і орендувати 

необхідне обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами 

будь-якого підприємства, установи, організації або фізичних осіб;  фінансувати 

за рахунок власних коштів заходи,  що сприяють поліпшенню соціально-

побутових умов колективу.     

8.10. Працівники закладу освіти,  вихованці, учні та їх батьки або, особи, які їх 

замінюють, згідно із законодавством несуть матеріальну відповідальність за 

псування будівлі закладу освіти, споруд, меблів, обладнання, іншого майна. 

                       ІX. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

9.1. Заклад освіти, за наявності належної матеріально-технічної та соціально-

культурної бази, власних фінансових коштів має право проводити міжнародний 

учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, 

встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними 

організаціями та освітніми асоціаціями. 

9.2. Заклад освіти  має право відповідно до законодавства укладати угоди про 

співробітництво з закладами освіти, науковими установами, підприємствами, 

організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн. 

9.3.Участь закладу освіти в міжнародних програмах, проектах учнівських та 

педагогічних обмінах здійснюється відповідно до чинного  законодавства. 

X. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

10.1.Державний контроль за діяльністю закладу освіти здійснюється з метою 

забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері дошкільної та 

загальної середньої освіти. 

10.2.Державний контроль за діяльністю закладу освіти здійснюють 

Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція закладів освіти інші 

центральні органи виконавчої влади, та їх територіальні органи. 

10.3.Центральний орган із забезпечення якості освіти та його  територіальні 

органи діють на підставі, в межах повноважень та у спосіб, визначені Законом 

України  «Про освіту» та іншими  законами України. 

10.4.Центральний орган із забезпечення якості освіти та його  територіальні 

 органи проводять інституційний аудит закладу освіти відповідно до закону про 

освіту, який проводиться не частіше 1 разу на десять років у порядку, 

 встановленому Міністерством освіти і науки України. 

 



 

XІ. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ, ЛІКВІДАЦІЯ АБО 

РЕОРГАНІЗАЦІЯ 

11.1. Припинення діяльності закладу освіти відбувається в результаті передачі 

всього майна, прав та обов’язків іншим юридичним особам – правонаступникам 

або в результаті ліквідації. 

11.2.Рішення про припинення діяльності закладу освіти приймає засновник. 

Реорганізація  закладу освіти  відбувається  шляхом злиття, приєднання, поділу 

або перетворення. 

11.3.Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником 

або уповноваженим ним органом. З моменту призначення ліквідаційної  комісії 

до неї переходять повноваження  по управлінню справами закладу освіти. 

 Ліквідаційна  комісія складає ліквідаційний баланс і подає його засновнику. 

Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з 

закладом освіти, повідомляють про його ліквідацію у письмовій формі. 

11.4.У випадку реорганізації права та обов'язки закладу освіти переходять до 

правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених  

правонаступником  закладів. 

11.5.Припинення закладу освіти здійснюється згідно з чинним законодавством. 

11.6. Під час припинення діяльності закладу освіти  учням, які навчалися в 

ньому, повинна бути забезпечена  можливість продовження  навчання 

відповідно до чинного законодавства. 

11.7.Під час припинення роботи закладу освіти працівникам, які звільняються 

або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно 

до законодавства України про працю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                             



 

 
 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 30 червня 2021 року   № 6   

        Новомар’ївка  
     

Про  надання згоди на виключення                               VIIІ сесія сільської ради                   

із мережі закладів культури                                             восьмого скликання             

Новомар’ївської  сільської ради 
 

Керуючись Законом  України «Про  місцеве  самоврядування  в Україні»     ст. 

26 , Закону  України  «Про культуру», з метою раціонального використання 

бюджетних коштів, оптимізації  мережі закладів культури  та  враховуючи 

висновки  постійної  комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я, 

фізичної культури, спорту та соціального захисту населення, сесія  сільської  

ради  
 

 ВИРІШИЛА:                                                  

1.Надати згоду  на  виключення із мережі клубів в с. Антонівка, (55420, 

Миколаївська область Братський район с. Антонівка вул. Садова, 2) 

та с. М-Жукове (55423, Миколаївська область Братський район с. М-Жукове 

вул. Володимира Великого, 50) Новомар’ївської сільської ради Братського 

району  Миколаївської  області. 

2. Надати згоду на виключення із мережі клубів в с.Костувате (55434, 

Миколаївська область Братський район с. Костувате вул.  Шкільна,15а)та 

с.Мостове(55432, Миколаївська область Братський район с. Мостове вул. 

Вороніна, 30) Новомар’ївської сільської ради  Братського району Миколаївської 

області. 

3. Направити  дане рішення на розгляд та  погодження до Міністерства 

культури та інформаційної політики України. 

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

питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізичної культури, спорту та 

соціального захисту населення. 

 

 

Сільський голова                         Тамара ФЕСЬКО 

 



 

 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

 30 червня 2021 року   № 7   

        Новомар’ївка  
 

Про затвердження Положення про                                 VIIІ сесія сільської ради                   

порядок передачі в оренду коммунального                    восьмого скликання             

майна Новомар’ївської сільської ради 
    

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Порядку 

передачі в оренду державного та комунального майна затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 року № 483, 

враховуючи висновки постійної комісії сільської ради з питань АПК, земельних 

відносин, будівництва, транспорту, зв’язку, екології, благоустрою, житлово-

комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

підприємництва та сфери послуг від 29 червня 2021 року, сільська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Положення про порядок передачі в оренду комунального 

майна Новомар’ївської сільської ради  (додаток 1). 

2. Визначити представницьким органом з питань оренди комунального 

майна, що належить структурним підрозділам Новомар’ївської сільської ради, а 

також комунальним підприємствам заснованим на комунальній 

власності Новомар’ївської сільської ради та підпорядкованих її виконавчому 

комітету,  Новомар’ївську сільську раду. 

3. Затвердити Методику розрахунку орендної плати за оренду об’єктів 

комунальної власності Новомар’ївської сільської ради (додаток 2). 

4. Затвердити примірний договір оренди комунальної власності 

Новомар’ївської сільської ради (додаток 3).  

5. Затвердити додатковий перелік підприємств, установ, організацій, що 

надають соціально важливі послуги населенню на території Новомар’ївської 

сільської ради (додаток 4). 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань АПК, земельних відносин, будівництва, транспорту, 

зв’язку, екології, благоустрою, житлово-комунального господарства, 

комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг та  

комісію з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного 

розвитку громади та інвестицій. 
 

   Сільський голова                                                            Тамара ФЕСЬКО 



 

Додаток 1 

до рішення Новомар’ївської    

сільської ради 

від 30.06.2021 року № 7 

  

  

   

ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок передачі в оренду комунального майна Новомар’ївської сільської ради. 

 

1. Дане Положення визначає особливості правових, економічних та організаційних відносин, 

пов’язані з передачею в оренду комунального майна Новомар’ївської сільської ради (далі 

Новомар’ївської с/р), які віднесені до повноважень органів місцевого самоврядування. 

2. Визначити представницькими органами місцевого самоврядування з питань оренди 

комунального майна Новомар’ївської сільської ради: Новомар’ївську сільську раду, виконавчий 

комітет Новомар’ївської сільської ради. 

3. Визначити орендодавцями: структурні підрозділи Новомар’ївської сільської ради та комунальні 

підприємства засновані на комунальній власності Новомар’ївської сільської ради та підпорядковані 

виконавчому комітету Новомар’ївської сільської ради щодо: 

- єдиних майнових комплексів; 

- нерухомого майна і споруд комунальної власності; 

-нерухомого майна для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, 

громадських, суспільних та політичних заходів – на строк, що не перевищує п’яти календарних днів 

протягом шести місяців, а також щодо майна, яке передається суб’єктам виборчого процесу для 

проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії; 

- іншого окремого індивідуально визначеного майна. 

4. Рішення про включення єдиних майнових комплексів комунальних підприємств до Переліку 

об’єктів оренди приймається Новомар’ївською сільською радою. Новомар’ївська сільська рада 

приймає рішення про передачу єдиного майнового комплексу в оренду і затверджує додаткові 

умови оренди у разі необхідності. 

5. Рішення про включення об’єктів комунальної власності до Переліку другого типу (крім 

випадків надання в оренду приміщень для розміщення громадських приймалень народних депутатів 

України і депутатів місцевих рад, комунальних закладів і установ, що фінансуються за рахунок 

місцевого бюджету, приміщень для організації та проведення науково-практичних, культурних, 

мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на строк, що не перевищує п’яти 

календарних днів протягом шести місяців, а також щодо приміщень, які надаються суб’єктам 

виборчого процесу для проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період 

виборчої кампанії) приймається виконавчим комітетом Новомар’ївської сільської ради. 

 Новомар’ївська сільська рада може визначити додаткові критерії об’єктів, включення яких до 

одного з Переліків відбувається на підставі рішення виконавчого комітету Новомар’ївської 

сільської ради. Рішення виконавчого комітету Новомар’ївської сільської ради про включення 

об’єктів до Переліку другого типу, а також додаткові критерії включення до одного з Переліків, у 

випадку їх визначення, підлягають опублікуванню на офіційному вебсайті Новомар’ївської 

сільської ради не пізніше 10 календарних днів з дня їх прийняття та/або визначення. 

6. Рішення про включення об’єкта до одного з Переліків може бути скасовано або 

змінено Новомар’ївською сільською радою. 

7. У разі надходження кількох заяв на оренду одного і того ж об’єкта, включеного до Переліку 

другого типу, від осіб, які мають право на отримання в оренду майна без проведення аукціону, 

договір оренди укладається для комунального майна з особою, визначеною за рішенням 

виконавчого комітету Новомар’ївської сільської ради відповідно до Порядку передачі майна в 

оренду. 

8. Договір оренди формується на підставі примірного договору оренди, що 

затверджується Новомар’ївською селищною радою. Договір оренди може відрізнятися від 

примірного договору оренди, якщо об’єкт оренди передається в оренду з додатковими умовами. 



 

Рішенням виконавчого комітету Новомар’ївської сільської ради можуть бути передбачені 

особливості договору оренди майна, що передається в оренду з додатковими умовами. 

9. Особливості визначення умов передачі майна в оренду, в тому числі пам’яток архітектури та 

містобудування, укладення договорів оренди встановлюються Порядком передачі майна в оренду та 

орендодавцем, що затверджується рішенням виконавчого комітету Новомар’ївської сільської ради. 

Порядком передачі майна в оренду встановлюються особливості внесення змін до умов договорів 

оренди та підстав для внесення таких змін, зокрема щодо: 

- зміни площі орендованого приміщення; 

     - зміни графіка використання приміщення, яке перебуває у погодинній 

       оренді; 

     - зміни строку оренди, у разі якщо договір був укладений на строк,  

       менший ніж мінімальний строк оренди, передбачений частиною третьою статті 9 Закону 

України «Про оренду державного та комунального майна»; 

     - зміни цільового призначення, за яким орендар повинен використовувати  об’єкт  оренди, у разі 

якщо орендар не має права використовувати майно за  будь-яким цільовим призначенням; 

      - інших змін. 

10. Орендна плата визначається за результатами аукціону. У разі передачі майна в оренду без 

проведення аукціону орендна плата визначається відповідно до Методики розрахунку орендної 

плати, яка затверджується рішенням Новомар’ївської сільської ради. 

11. Орендна плата встановлюється у грошовій формі і вноситься у строки, визначені договором, на 

рахунок міського бюджету. 

12. Рішення про надання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень комунального майна приймає 

виконавчий комітет Новомар’ївської сільської ради, у разі, якщо за розрахунками орендаря, 

підтвердженими висновком будівельної експертизи, його прогнозовані витрати на ремонт об’єкта 

оренди, за виключенням його витрат на виконання ремонтних робіт, що були зараховані згідно з 

частиною другою цієї статті 21 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», 

становитимуть не менш як 25 відсотків ринкової вартості об’єкта оренди, визначеної суб’єктом 

оціночної діяльності для цілей оренди майна станом на будь-яку дату поточного року. 

13. Особливості передачі майна в суборенду, в тому числі такі, що стосуються передачі в 

суборенду пам’яток архітектури та містобудування, які перебувають в орендному користуванні 

переможця аукціону на право довгострокової пільгової оренди занедбаних пам’яток архітектури і 

містобудування, порядок розподілу плати за суборенду, випадки, коли плата за суборенду може 

залишатися у розпорядженні орендаря, визначаються рішенням Новомар’ївської сільської ради. 

 

 

 

  

       Секретар сільської ради                                                                                  Ніна Смочко 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2  

до рішення Новомар’ївської    

сільської ради 

від 30.06.2021 року № 7 

  

  

Методика 

розрахунку орендної плати за майно 

комунальної власності Новомар’ївської сільської ради 

1. Методику розроблено з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму 

справляння плати за оренду цілісного майнового комплексу державного підприємства, організації, 

їх структурних підрозділів (філії, цеху, дільниці)* та окремого індивідуально визначеного майна 

державного підприємства, організації, закріпленого за військовими частинами, закладами, 

установами та організаціями Збройних Сил, інших військових формувань, органами, підрозділами, 

закладами та установами Держспецзв'язку, рухомого та нерухомого військового майна (за 

винятком озброєння, боєприпасів, бойової та спеціальної техніки), а також майна, що не ввійшло 

до статутного фонду господарського товариства, створеного у процесі приватизації 

(корпоратизації). 

2. Витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно кільком підприємствам, 

установам, організаціям, і прибудинкової території розподіляються між ними залежно від 

наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання, 

каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині – пропорційно розміру займаної 

підприємствами, установами, організаціями загальної площі. 

3. Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між орендодавцем та орендарем. 

4. Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності: визначається розмір 

річної орендної плати. На основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної 

плати за базовий місяць розрахунку орендної плати - останній місяць, за який визначено індекс 

інфляції, яка фіксується у договорі оренди. З урахуванням розміру орендної плати за базовий 

місяць оренди розраховується розмір орендної плати за перший та наступні місяці оренди. У разі 

коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то на основі розміру 

місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності - на основі розміру добової 

орендної плати розраховується погодинна орендна плата. 

5.  Розмір річної орендної плати у разі оренди іншого, крім нерухомого, окремого індивідуально 

визначеного майна, встановлюється за згодою сторін, але не менш як 10 відсотків вартості 

орендованого майна за результатами незалежної оцінки, а у разі, коли орендарем є суб'єкт малого 

підприємництва, - не менш як 7 відсотків вартості орендованого майна за результатами такої 

оцінки. 

6. У разі оренди нерухомого майна (крім оренди нерухомого майна фізичними та юридичними 

особами, зазначеними у пункті 8 цієї Методики) розмір річної орендної плати визначається за 

формулою: 

 Опл = 
Вп х Сор 
_______________ , 

100 
де Вп - вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки (у разі 

передачі в оренду нерухомого майна державного підприємства із забезпечення функціонування 

дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв 

міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами представництвам 

та консульським установам іноземних держав, представництвам міжнародних міжурядових 

організацій в Україні вартість орендованого майна визначається шляхом проведення 

стандартизованої оцінки), грн.; Сор - орендна ставка, визначена згідно з додатком 1. 



 

Незалежна оцінка вартості об'єкта оренди повинна враховувати його місцезнаходження і 

забезпеченість інженерними мережами. Результати незалежної оцінки є чинними протягом 6 

місяців від дати оцінки, якщо інший термін не передбачено у звіті з незалежної оцінки. 

Розмір орендної плати за базовий місяць оренди нерухомого майна визначається заформулою: 

                            О пл 

О пл. міс. =    —————- 

                              12 

де О пл – розмір річної орендної плати, визначений за цією Методикою, грн. 

У разі, якщо між датою визначення орендної плати за базовий місяць і датою підписання акта 

приймання-передачі майна минуло більше ніж один повний календарний місяць, то розмір орендної 

плати за перший місяць оренди встановлюється шляхом коригування орендної плати за базовий 

місяць на індекс інфляції у місяцях, що минули з дати визначення орендної плати за базовий місяць. 

У разі, коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то на основі 

розміру місячної орендної плати розраховується добова з розрахунку кількості днів у місяці 

фактичного користування, за формулою: 

                        О пл 

О пл. доб. = ———– 

                        12 * Х 

  

Х – кількість днів у місяці фактичного користування. 

  

Для розрахунку погодинної орендної плати на основі розміру добової орендної плати 

розраховується погодинна орендна плата із розрахунку  24 години у добі. 

                                Опл 

О пл. год. =  ——————– 

                       12 * Х * 24 

  

Х – кількість днів у місяці фактичного користування. 

  

У разі, якщо погодинна оренда плата припадає на вихідний або святковий день, у такі дні оренда 

плата нараховується за повну добу. 

7.До договорів оренди, строк дії яких продовжується відповідно до абзацу четвертого частини 

сьомої статті 18 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» застосовуються 

орендні ставки згідно з Додатком 1. 

8.  Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна 1 гривня встановлюється таким 

орендарям: 

бюджетним організаціям, які утримуються за рахунок державного бюджету; 

Пенсійному фонду України та його територіальним органам; 

Фонду соціального страхування, робочим органам його виконавчої дирекції та їх відділенням; 

Державній службі зайнятості (Центральному апарату), регіональним та базовим центрам зайнятості; 

державним та комунальним закладам охорони здоров'я; 

музеям, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів; 

національним художнім колективам та концертним організаціям, яким надається фінансова 

підтримка з державного бюджету; 

державним та комунальним телерадіоорганізаціям; 

редакціям державних і комунальних періодичних видань, періодичних видань, заснованих 

об'єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами, закладами освіти, трудовими 

і журналістськими колективами, підприємствам зв'язку, що їх розповсюджують; 

Товариству Червоного Хреста України та його місцевим організаціям; 

юридичним та фізичним особам для облаштування у закладах охорони здоров'я кімнат відпочинку 

(сімейних кімнат) для перебування в них на безоплатній основі осіб, які перебувають на лікуванні у 

цьому закладі, та членів їх сімей (під час лікування таких осіб); 



 

асоціаціям органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом, органам профспілок, їх 

об'єднань з метою безпосереднього їх розміщення; 

особам з інвалідністю з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування. 

Також 1 гривню становить розмір річної орендної плати, що сплачується: 

Національним банком та уповноваженими банками, в яких держава володіє часткою статутного 

капіталу в розмірі понад 75 відсотків, за оренду з метою використання для зберігання запасів 

готівки Національного банку нерухомого майна, що було закріплене на праві господарського 

відання за Національним банком і передане до сфери управління Державної судової адміністрації, 

інших державних органів або у комунальну власність; 

уповноваженими банками, в яких держава володіє часткою статутного капіталу в розмірі понад 75 

відсотків, за оренду з метою використання для зберігання запасів готівки Національного банку 

нерухомого майна, що закріплене за Національним банком на праві господарського відання. 

Індексація річної орендної плати, зазначеної в абзацах першому - сімнадцятому цього пункту, 

проводиться один раз на рік на підставі річних індексів інфляції у строки, визначені договором 

оренди. 

Орендна плата у розмірі, встановленому згідно з абзацом першим цього пункту, не застосовується у 

разі оренди нерухомого майна для розміщення засобів масової інформації: 

рекламного та еротичного характеру; 

заснованих в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб 

інших держав, осіб без громадянства; 

в яких понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали зарубіжних засобів 

масової інформації; 

заснованих за участю юридичних або фізичних осіб, до сфери діяльності яких належить 

виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення. 

9. Перед розрахунком орендної плати за перший місяць оренди чи після перегляду розміру орендної 

плати визначається розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку за такою формулою: 

Опл. міс. = 

Опл 
______ 

12 

х Ід.о. х Ім , 

де Опл - розмір річної орендної плати, визначений за цією Методикою, гривень; Ід.о. - індекс 

інфляції за період з дати проведення незалежної або стандартизованої оцінки до базового місяця 

розрахунку орендної плати; Ім - індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної п лати. 

Розмір орендної плати за перший місяць оренди визначається шляхом коригування розміру 

орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за період з першого числа наступного за 

базовим місяця до останнього числа першого місяця оренди. 

10. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру 

місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць. 

11. Терміни внесення орендної плати визначаються у договорі. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 

до методики розрахунку 

ОРЕНДНІ СТАВКИ  

за використання нерухомого державного майна 

Використання орендарем нерухомого майна за цільовим призначенням Орендна 

ставка, 

відсотків 

1. Розміщення казино, інших гральних закладів, гральних автоматів 100 

2. Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти 45 

3. Розміщення: 40 

фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, 

рієлторських контор (агентств нерухомості), банкоматів 
 

ресторанів з нічним режимом роботи 
 

торговельних об'єктів з продажу ювелірних виробів, виробів з дорогоцінних металів 
та дорогоцінного каміння, антикваріату, зброї 

 

офісних приміщень операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого 

(мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають 
послуги доступу до Інтернету 

 

4. Розміщення: 30 

виробників реклами 
 

салонів краси, саун, турецьких лазень, соляріїв, кабінетів масажу, тренажерних залів 
 

торговельних об'єктів з продажу автомобілів 
 

зовнішньої реклами на будівлях і спорудах 
 

5. Організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності 25 

6. Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять туроператорську та 
турагентську діяльність, готелів 

22 

7. Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з ремонту об'єктів 

нерухомості 

21 

8. Розміщення: 20 

клірингових установ 
 

майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів 
 

майстерень з ремонту ювелірних виробів 
 

ресторанів 
 

приватних закладів охорони здоров'я 
 

суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять 

господарську діяльність з медичної практики 
 

розміщення торговельних об'єктів з продажу окулярів, лінз, скелець 
 

суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права, бухгалтерського 

обліку та оподаткування 
 

редакцій засобів масової інформації: 
 

- рекламного та еротичного характеру 
 

- тих, що засновані в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних 

чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства 
 

- тих, де понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали 

іноземних засобів масової інформації 
 

- тих, що засновані за участю суб'єктів господарювання, одним із видів діяльності 

яких є виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних 

засобів мовлення 

 

9. Розміщення: 18 

крамниць-складів, магазинів-складів 
 

турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків 
 



 

торговельних об'єктів з продажу: 
 

- непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів 
 

- промислових товарів, що були у використанні 
 

- автотоварів 
 

- відео- та аудіопродукції 
 

офісних приміщень, крім офісних приміщень операторів телекомунікацій, які 
надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів 

телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету 

 

антен 
 

технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого 
(мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають 

послуги доступу до Інтернету 

 

10. Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на 

організацію та проведення занять різними видами спорту 
17 

11. Розміщення: 15 

суб'єктів господарювання, що надають послуги, пов'язані з переказом грошей 
 

бірж, що мають статус неприбуткових організацій 
 

кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів 

підакцизної групи 
 

ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної медицини 
 

суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з організації шлюбних знайомств 
та весіль 

 

складів 
 

суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з вирощування квітів, грибів 
 

12. Розміщення: 13 

закладів ресторанного господарства з постачання страв, приготовлених 

централізовано для споживання в інших місцях 
 

суб'єктів господарювання, що надають послуги з утримання домашніх тварин 
 

13. Розміщення: 12 

суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і надають послуги 

з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень (кур'єрська служба) 
 

стоянок для автомобілів 
 

14. Розміщення: 10 

комп'ютерних клубів та інтернет-кафе 
 

ветеринарних аптек 
 

рибних господарств 
 

приватних закладів освіти 
 

шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів 
 

торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих іноземними мовами 
 

суб'єктів господарювання, що здійснюють проектні, проектно-вишукувальні, 
проектно-конструкторські роботи 

 

видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що 

друкуються іноземними мовами 
 

редакцій засобів масової інформації, крім зазначених у пункті 8 Методики та пункті 

8 цього додатка 
 

суб’єктів кінематографії, основною діяльністю яких є кіновиробництво або технічне 

забезпечення і обслуговування кіновиробництва за умови, що вони внесені до 

Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів  

 

інформаційних агентств  

15. Проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі 10 

16. Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари 9 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/786-95-%D0%BF#n61


 

17. Розміщення: 8 

кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють продаж товарів підакцизної 
групи 

 

аптек, що реалізують готові ліки 
 

торговельних об'єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної 

групи 
 

18. Розміщення: 7 

торговельних об'єктів з продажу ортопедичних виробів; 
 

ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання 

документів 
 

19. Проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні 7 

20. Розміщення: 6 

їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи 
 

фірмових магазинів вітчизняних промислових підприємств-товаровиробників, крім 
тих, що виробляють товари підакцизної групи 

 

об'єктів поштового зв'язку на площі, що використовується для надання послуг 

поштового зв'язку 
 

суб'єктів господарювання, що надають послуги з перевезення та доставки (вручення) 
поштових відправлень 

 

торговельних об'єктів з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, 

ліцензованої відео- та аудіопродукції, що призначається для закладів освіти 
 

21. Розміщення: 5 

державних та комунальних закладів охорони здоров'я, що частково фінансуються за 

рахунок державного та місцевих бюджетів 
 

оздоровчих закладів для дітей та молоді 
 

санаторно-курортних закладів для дітей 
 

державних закладів освіти, що частково фінансуються з державного бюджету, та 

закладів освіти, що фінансуються з місцевого бюджету 
 

торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих українською мовою 
 

відділень банків на площі, що використовується для здійснення платежів за житлово-

комунальні послуги 
 

суб'єктів господарювання, що здійснюють побутове обслуговування населення 
 

суб’єктів господарювання, утворених за участю профспілок, які надають послуги 

культурно-освітньої, оздоровчої та іншої соціальної спрямованості 

 

22. Розміщення: 4 

їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у закладах 

освіти та військових частинах 
 

громадських вбиралень 
 

камер схову 
 

видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що 
видаються українською мовою 

 

23. Розміщення: 3 

аптек на площі, що використовується для виготовлення ліків за рецептами 
 

суб'єктів господарювання, що надають ритуальні послуги 
 

органів місцевого самоврядування та їх добровільних об'єднань (крім асоціацій 

органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом) 
 

науково-дослідних установ, крім бюджетних 
 

24. Розміщення: 2 

аптек, які обслуговують пільгові категорії населення 
 



 

організацій, що надають послуги з нагляду за особами з фізичними чи розумовими 
вадами 

 

бібліотек, архівів, музеїв, крім музеїв, які утримуються за рахунок державного та 

місцевих бюджетів 
 

дитячих молочних кухонь 
 

торговельних об'єктів з продажу продовольчих товарів для пільгових категорій 

громадян 
 

25. Розміщення: 1 

закладів соціального захисту для бездомних громадян, безпритульних дітей та 

установ, призначених для тимчасового або постійного перебування громадян 
похилого віку та осіб з інвалідністю 

 

державних та комунальних закладів позашкільної освіти (крім оздоровчих закладів 

для дітей та молоді) та закладів дошкільної освіти 
 

закладів соціального обслуговування для сімей, дітей та молоді, що утримуються за 

рахунок місцевого бюджету, зокрема центрів соціально-психологічної реабілітації 
дітей, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів соціально-психологічної 

допомоги, центрів реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, 
центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді 

 

26. Розміщення транспортних підприємств з:  

перевезення пасажирів 15 

перевезення вантажів 18 

27. Розміщення творчих спілок, громадських об’єднань, релігійних та благодійних 

організацій на площі, що не використовується для провадження підприємницької 
діяльності і становить: 

 

не більш як 50 кв. метрів 3 

для частини площі, що перевищує 50 кв. метрів   7 

28. Розміщення громадських об’єднань осіб з інвалідністю на площі, що не 

використовується для провадження підприємницької діяльності і становить: 
 

не більш як 100 кв. метрів 1 

для частини площі, що перевищує 100 кв. метрів 7 

28
-1

. Розміщення суб'єктів господарювання, що виготовляють рухомий склад 

міського електротранспорту 

5 

28
-2

. Розміщення наукового парку, його засновників, партнерів наукового парку, що 
реалізують проекти наукового парку 

10 

28
-3

. Розміщення дипломатичних представництв та консульських установ іноземних 

держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні (крім 
договорів, орендна плата за якими врегульована міжурядовими угодами) 

6 

29. Інше використання нерухомого майна 15 

30. Розміщення професійних творчих працівників на площі (творчі майстерні), що не 

використовується для провадження підприємницької діяльності і становить: 

 

не більш як 50 кв. метрів 1 

для частини площі, що перевищує 50 кв. метрів 3 

 

 

Секретар сільської  ради                                               Ніна СМОЧКО 

  

 

 

 

 

 

 



 
Додаток 3  

до рішення Новомар’ївської    
сільської ради 

від 30.06.2021 року № 7 

 

ДОГОВІР 

оренди нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного  

майна, що належить до державної власності  

I. Змінювані умови договору (далі - Умови) 
 

1 Найменування 

населеного 
пункту  

  

2 Дата 
  

3 Сторони 
Наймену-

вання 

Код згідно з 
Єдиним 

державним 

реєстром 

юридичних 
осіб, 

фізичних осіб 

-підприємців і 
громадських 

формувань 

Адреса 

місцезнахо

дження 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

(за 
наявності) 

особи, що 

підписала 
договір 

Посада 

особи, 

що 

підписал
а договір 

Посилання 

на документ, 
який надає 

повноважен-

ня на 

підписання 
договору 

(статут, 

положення, 
наказ, 

довіреність 

тощо) 

3.1 Орендодавець 
      

3.1.1 
Адреса електронної пошти Орендодавця, на 

яку надсилаються офіційні повідомленням за 

цим договором 

 

3.2 Орендар 
      

3.2.1 
Адреса електронної пошти Орендаря, на яку 

надсилаються офіційні повідомленням за цим 

договором  

  

3.2.2 
Офіційний веб-сайт (сторінка чи профіль в 
соціальній мережі) Орендаря, на якому 

опублікована інформація про Орендаря та його 

діяльність1 

 

3.3 Балансоутримувач       

3.3.1 
Адреса електронної пошти 

Балансоутримувача, на яку надсилаються 

офіційні повідомленням за цим договором 

 

4 Об’єкт оренди та склад майна (далі - Майно) 

4.1 Інформація про об’єкт 

оренди - нерухоме майно 

  

або 

4.1 
Інформація про об’єкт 

оренди - індивідуально 

визначене майно 

  



 
4.2 Посилання на сторінку в електронній торговій системі, на якій розміщено інформацію про об’єкт 

оренди відповідно до оголошення про передачу майна в оренду (в обсязі, передбаченому пунктом 55 
Порядку передачі в оренду державного і комунального майна, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 3 червня 2020 р. № 483 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 51, ст. 1585) 

(далі - Порядок), або посилання на опубліковане відповідно до Порядку інформаційне 
повідомлення/інформацію про об’єкт оренди, якщо договір укладено без проведення аукціону (в 

обсязі, передбаченому пунктом 115 або 26 Порядку) 

4.3 
Інформація про належність 

Майна до пам’яток культурної 

спадщини, щойно виявлених 
об’єктів культурної спадщини 

 

4.4 
Погодження органу охорони 

культурної спадщини на 

передачу в оренду Майна, що 
є пам’яткою культурної 

спадщини, щойно виявленим 

об’єктом культурної 
спадщини чи її (його) 

частиною (за наявності) 

орган, що надав погодження 

дата погодження 

4.5 Інформація про укладення 

охоронного договору щодо 
Майна 

дата та номер договору 

сторони договору 

4.6 Витрати Балансоутримувача/ 

колишнього орендаря, 

пов’язані із укладенням 
охоронного договору 

сума (гривень) ________ 

5 Процедура, в результаті якої Майно отримано в оренду 

5.1. 
(А) аукціон (Б) без аукціону (В) продовження - за результатами проведення аукціону 

(Г) продовження - без проведення аукціону 

Виписати необхідне: 

5.1.1 Якщо цей договір є договором типу (Г) - продовження без проведення аукціону, вписати дату, номер 
договору, інші реквізити договору, який проводжується________________ 

6 
Вартість Майна 

(залишити одне з трьох формулювань пункту 6.1) 

6.1 (1) 
 

Ринкова (оціночна)вартість, 
визначена на підставі звіту про 

оцінку Майна (частина 

четверта статті 8 Закону 
України від 3 жовтня 2019 р. 

№ 157-IX “Про оренду 

державного і комунального 
майна” (Відомості Верховної 

Ради України, 2020 р., № 4, ст. 

25) (далі - Закон) 

сума (гривень), без податку на додану вартість _______________ 

6.1.1 Оцінювач  дата оцінки 
“__” ________ 20__р. 

дата затвердження висновку 

про вартість Майна 
“__” __________ 20__р. 

6.1.2 Рецензент  дата рецензії 

“__” ________ 20__р. 

або 

6.1(2) 

 

Балансова залишкова вартість, 

визначена на підставі 

фінансової звітності 

Балансоутримувача (частина 

сума (гривень), без податку на 

додану вартість _______________ 

станом на останню дату 

місяця, що передувала даті 

оприлюднення оголошення 

або включення Майна до 



 
перша статті 8 Закону) переліку об’єктів, щодо яких 

прийнято рішення про 
передачу в оренду без 

проведення аукціону (далі-

Перелік другого типу) 

“__” ________ 20__р. 
(зазначити дату) 

або 

6.1(3) 
 

Балансова вартість, 
переоцінена в обліку 

Балансоутримувача (частина 

друга статті 8 Закону) 

сума (гривень), без податку на 
додану вартість ________________ 

станом на останню дату 
місяця, що передувала даті 

оприлюднення оголошення 

або включення Майна до 

Переліку другого типу 
______________ (зазначити 

дату) 

6.2 
Страхова вартість 

(залишити одне з двох формулювань пункту 6.2.1) 

6.2.1 

(1) 

 

Сума, яка дорівнює визначеній 

у пункті 6.1 Умов 

сума (гривень), без податку на додану вартість _______________ 

або 

6.2.1 

(2) 

 

Сума, визначена в порядку, 

передбаченому абзацом третім 

пункту 175 Порядку 
(застосовується, якщо ринкова 

вартість Майна не 

визначалась) 

 сума (гривень), без податку на додану вартість _______________ 

6.3 Витрати Балансоутримувача, 
пов’язані із проведенням 

оцінки Майна 

сума (гривень) _______________ 

7 
Цільове призначення Майна 

(залишити одне із чотирьох формулювань пункту 7.1) 

7.1(1) 
Майно може бути використане Орендарем за будь-яким цільовим призначенням на розсуд 

Орендаря* 

(*використовується, якщо Майно передано в оренду на аукціоні без додаткових умов) 

або 

7.1(2) 
Майно може бути використане за цільовим призначенням на розсуд Орендаря, за винятком таких 

цільових призначень* 

7.1.1 _____________________________________________________________________ 
7.1.2 _____________________________________________________________________ 

7.1.3 _____________________________________________________________________ 

7.1.4 _____________________________________________________________________ 
7.1.5 _____________________________________________________________________ 

(вказати не більше п’яти груп цільових призначень, визначених додатком 3 до Порядку) 

_____________________________________________________________________ 

(*використовується, якщо Майно передано в оренду на аукціоні із додатковими умовами, якими 
визначені групи цільових призначень, за якими забороняється використовувати Майно) 

або 

7.1(3) 
Для розміщення відповідного закладу або для провадження діяльності із збереженням відповідного 

профілю діяльності* (зазначається тип закладу або профіль, за яким може бути використано Майно) 
_____________________________________________________________________ 

 

(*використовується, якщо Майно передано в оренду на аукціоні, але об’єктом оренди є майно, 
передбачене пунктом 29 Порядку, крім випадків, передбачених підпунктом 7.1.1 або 7.1.2) 

або 



 

7.1.1 

(3) 
 

Майно може бути використане Орендарем з метою надання послуг, які не можуть бути забезпечені 

безпосередньо установами або закладами, визначеними у пункті 29 Порядку, і які є пов’язаними із 
забезпеченням або обслуговуванням діяльності такої установи або закладу* (вказати конкретну 

послугу, яку надаватиме Орендар з метою обслуговування або забезпечення діяльності установи або 

закладу) ____________________________________________________________________ 

 (*використовується, якщо Майно передано в оренду на аукціоні і об’єктом оренди є майно, 
передбачене пунктом 29 Порядку, але на таке майно поширюється виняток, передбачений абзацом 

восьмим пункту 29 Порядку) 

7.1.2 
(3) 

 

Майно може бути використане Орендарем за будь-яким цільовим призначенням на розсуд 
Орендаря* (може бути використане за будь-яким цільовим призначенням), якщо Майно (обрати 

одне з трьох): 

(а) перебуває в аварійному стані або 

(б) не використовується у діяльності закладу протягом більш як три роки або 
(в) не використовується у діяльності закладу протягом більш як п’ять років: 

_______________________________________________________________/ 

(*використовується, якщо Майно передано в оренду на аукціоні і об’єктом оренди є майно, 
передбачене пунктом 29 Порядку, але на таке Майно поширюється виняток, передбачений абзацом 

десятим пункту 29 Порядку) 

або 

7.1(4) _________________________________________________________________* 
(зазначається цільове призначення відповідно до інформації про цільове призначення Майна, за 

яким Майно було включено до Переліку другого типу, або відповідно до інформаційного 

повідомлення про передачу Майна в оренду без проведення аукціону) 
(*використовується, якщо Майно передано в оренду без проведення аукціону) 

8 
Графік використання 

(заповнюється, якщо майно 

передається в погодинну 
оренду) 

 

9 Орендна плата та інші платежі 

(залежно від типу договору залишити одне із чотирьох  

формулювань пункту 9.1) 

9.1 

(1) 

Місячна орендна плата, 

визначена за результатами 

проведення аукціону 

сума, гривень, без податку на 

додану вартість ___________ 

дата і реквізити протоколу 

електронного аукціону 

________________ 

або 

9.1 

(2) 

 

Місячна орендна плата, 

визначена на підставі 

Методики розрахунку 
орендної плати за державне 

майно, затвердженої 

Кабінетом Міністрів України 

(далі - Методика) 

сума, гривень, без податку на 

додану вартість ___________ 

дата визначення ринкової 

вартості майна 

“__” _____ 20__ р., що є датою 
визначення орендної плати за 

базовий місяць оренди 

або 

9.1 

(3) 
 

Місячна орендна плата, 

визначена на підставі абзацу 
третього частини сьомої  

статті 18 Закону 

сума, гривень, без податку на 

додану вартість _____________ 

останнє число місяця, за який 

підлягала сплаті остання місячна 
орендна плата, встановлена 

договором, що продовжується, 

“__” _____ 20__ р., що є датою 

визначення орендної плати за 
базовий місяць оренди 

або 

9.1(4) 

 

Місячна орендна плата, 

визначена на підставі абзацу 
четвертого частини сьомої 

статті 18 Закону 

сума, гривень, без податку на 

додану вартість _____________ 

дата оцінки ринкової вартості 

майна 
“__” _____ 20__ р., що є датою 

визначення орендної плати за 

базовий місяць оренди 

9.2 Витрати на утримання компенсуються Орендарем в порядку, передбаченому пунктом 6.5 



 
орендованого Майна та 

надання комунальних послуг 
Орендарю 

договору  

10 Розмір авансового внеску орендної плати 

(залежно від типу договору залишити одне із двох формулювань пункту 10.1) 

10.1(1) 
 

2 (дві) місячні орендні плати, 
якщо цей договір є 

договором типу 5.1(А), 

5.1(Б), 5.1(Г), а також 5.1(В), 
але переможцем аукціону є 

особа, що була орендарем 

Майна станом на дату 

оголошення аукціону (пункт 
150 Порядку) 

сума, гривень, без податку на додану вартість _____________* 
 

*якщо договір оренди укладено на строк менший, ніж два місяці, 

розмір авансового орендного платежу становить суму орендної 
плати за цей строк оренди 

або 

10.1(2) 

 

6 (шість) місячних орендних 

плат, визначених за 
результатами проведення 

аукціону, якщо цей договір є 

договором типу 5.1(В) - 

сума, гривень, без податку на додану вартість 

____________________________________ 

 
Продовження за 

результатами проведення 

аукціону - і при цьому 

переможцем аукціону є 
особа інша, ніж орендар 

Майна станом на дату 

оголошення аукціону (пункт 
150 Порядку) 

 

11 Сума забезпечувального 

депозиту 

2 (дві) місячні оренді плати, але в будь-якому разі у розмірі не 

меншому, ніж розмір мінімальної заробітної плати станом на 

перше число місяця, в якому укладається цей договір 
сума, гривень, без податку на додану вартість _____________  

якщо договір оренди укладено на строк менший, ніж два місяці, 

розмір забезпечувального депозиту становить суму орендної плати 
за п’ять календарних днів оренди, але в будь-якому разі у розмірі 

не меншому, ніж 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати 

станом на перше число місяця, в якому укладається цей договір: 

сума, гривень, без податку на додану вартість _____________. 

12 
Строк договору 

(залишити одне із трьох формулювань пункту 12.1) 

12.1(1) 
____________ років (місяців, днів) з дати набрання чинності цим договором 

 
або2 

12.1(2) 

 

____________ років (місяців, 

днів) з дати набрання 
чинності цим договором, але 

не довше ніж до моменту, 

визначеного у пункті 12.1 
цього договору 

підстава: рішення про включення об’єкта оренди або єдиного 

майнового комплексу, до складу якого входить об’єкт оренди до 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації 

дата “___” ___________ 20__ р., номер ______, назва органу, що 

прийняв рішення ______________________________ 

або3 

12.1(3) Цей договір діє до “___” ____________ 20__р. включно 

13 Згода на суборенду4 Орендодавець _____________________ згоду на передачу майна в  

                                    ( надав/не надав) 
суборенду згідно з оголошенням про передачу майна в оренду 

14 Додаткові умови оренди  (вказати усі додаткові умови) 

встановлені рішенням уповноваженого органу відповідно до 



 
рішення такого органу 

уповноважений орган 
дата і номер рішення уповноваженого органу 

15 Банківські реквізити для 

сплати орендної плати та 

інших платежів відповідно 
до цього договору 

Балансоутримувача державного бюджету  Орендодавця 

   

16 Співвідношення розподілу 

орендної плати станом на 
дату укладення договору 

Балансоутримувачу ___ відсотків  

суми орендної плати 

державному бюджету ___ 

відсотків суми орендної 
плати 

175 Дата заяви Орендаря про 

продовження договору 

оренди, поданої 
Орендодавцю: 

“__”___________20__р. 

 

дата і вихідний номер довідки 

Балансоутримувача, передбаченої 

частиною шостою статті 18 Закону 
“__”___________20__р. 

№ __________________________ 

дата і номер рішення (наказу) 

Орендодавця про 

продовження договору 
оренди 

“__”___________20__р. 

№ __________________ 

 
__________ 

1 Зазначена інформація вказується про орендарів - громадські організації (об’єднання), які отримали право на 

укладення договору без проведення аукціону. 

2 Формулювання пункту 12.1(2) застосовується у разі, коли станом на дату укладення цього договору 

стосовно Майна (або єдиного майнового комплексу, до складу якого входить Майно) прийнято рішення про 

включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації. 

3 Формулювання пункту 12.1(3) застосовується до договорів типу 5.1(Г) - продовження договору без 
проведення аукціону. У такому разі дата закінчення цього договору визначається шляхом додавання строку, 

на який продовжується попередній договір, до дати закінчення попереднього договору оренди.   

4 Пункт заповнюється, якщо цей договір є договором типу 5(А) або 5(В) і майно за цим договором 
передається за результатами проведення аукціону. 

5 Пункт 17 Умов заповнюється лише для договорів типу 5.1(Г) - продовження договору без проведення 

аукціону. 



 
II. Незмінювані умови договору 

Предмет договору 

1.1. Орендодавець і Балансоутримувач передають, а Орендар приймає у строкове платне користування 

майно, зазначене у пункті 4 Умов, вартість якого становить суму, визначену у пункті 6 Умов. 

1.2. Майно передається в оренду для використання згідно з пунктом 7 Умов. 

Умови передачі орендованого Майна Орендарю 

2.1. Орендар вступає у строкове платне користування Майном у день підписання акту приймання-передачі 

Майна. 

Акт приймання-передачі підписується між Орендарем і Балансоутримувачем одночасно з підписанням цього 
договору.  

Або*: 

Акт приймання-передачі підписується протягом 10 робочих днів з дати припинення договору з попереднім 
орендарем відповідно до Порядку. 

*Альтернативне формулювання другого речення пункту 2.1 цього договору застосовується, якщо договір є 

договором, який укладається з переможцем аукціону на продовження договору оренди (договір  
типу 5.1(В) і такий переможець аукціону є особою іншою, ніж орендар майна станом на дату оголошення 

аукціону. 

Акт приймання-передачі Майна в оренду та акт повернення майна з оренди складаються за формою, що 

розробляється Фондом державного майна і оприлюднюється на його офіційному веб-сайті. 

2.2. Передача Майна в оренду здійснюється за його страховою вартістю, визначеною у пункті 6.2 Умов. 

Орендна плата 

3.1. Орендна плата становить суму, визначену у пункті 9 Умов. Нарахування податку на додану вартість на 
суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному законодавством. 

До складу орендної плати не входять витрати на утримання орендованого майна (комунальних послуг, 

послуг з управління об’єктом нерухомості, витрат на утримання прибудинкової території та місць загального 

користування, вартість послуг з ремонту і технічного обслуговування інженерного обладнання та 
внутрішньобудинкових мереж, ремонту будівлі, у тому числі: покрівлі, фасаду, вивіз сміття тощо), а також 

компенсація витрат Балансоутримувача за користування земельною ділянкою. Орендар несе ці витрати на 

основі окремих договорів, укладених із Балансоутримувачем та/або безпосередньо з постачальниками 
комунальних послуг в порядку, визначеному пунктом 6.5 цього договору. 

3.2. (1) Якщо орендна плата визначена за результатами аукціону, орендна плата за січень-грудень року 

оренди, що настає за роком, на який припадає перший місяць оренди, визначається шляхом коригування 
орендної плати за перший місяць оренди на річний індекс інфляції року, на який припадає перший місяць 

оренди. Орендна плата за січень-грудень третього року оренди і кожного наступного календарного року 

оренди визначається шляхом коригування місячної орендної плати, що сплачувалась у попередньому році, на 

річний індекс інфляції такого року.  

Або (залишити одне з двох альтернативних формулювань): 

3.2. (2) Якщо орендна плата визначена на підставі абзацу третього або четвертого частини сьомої статті 18 

Закону, то: 

орендна плата за перший місяць оренди визначається з урахуванням таких особливостей: якщо між датою 

визначення орендної плати за базовий місяць (визначений відповідно до пункту 9.1 Умов) і датою 

підписання акту приймання-передачі минуло більш як один повний календарний місяць, то розмір орендної 
плати за перший місяць оренди встановлюється шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на 

індекс інфляції у місяцях, що минули з дати визначення орендної плати за базовий місяць; 

орендна плата за другий і кожний наступний місяці оренди визначається шляхом коригування орендної 

плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць. 

3.3. Орендар сплачує орендну плату до державного бюджету та Балансоутримувачу у співвідношенні, 

визначеному у пункті 16 Умов (або в іншому співвідношенні, визначеному законодавством), щомісяця: 



 
до 15 числа поточного місяця оренди - для орендарів, які отримали майно в оренду за результатами аукціону 

(договори типу 5(А) і 5(В); 

до 15 числа, що настає за поточним місяцем оренди, - для орендарів, які отримали майно в оренду без 

аукціону (договори типу 5(Б) і 5(Г); і 

до 5 числа, що настає за поточним місяцем оренди, - у випадку, передбаченому пунктом 182 Порядку. 

3.4. Орендар сплачує орендну плату на підставі рахунків Балансоутримувача. Балансоутримувач виставляє 

рахунок на загальну суму орендної плати із зазначенням частини орендної плати, яка сплачується на рахунок 

Балансоутримувача, і частини орендної плати, яка сплачується до державного бюджету. Податок на додану 

вартість нараховується на загальну суму орендної плати. Орендар сплачує Балансоутримувачу належну йому 
частину орендної плати разом із податком на додану вартість, нарахованим на загальну суму орендної плати. 

Балансоутримувач надсилає Орендарю рахунок не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати платежу. 

Протягом п’яти робочих днів після закінчення поточного місяця оренди Балансоутримувач передає 
Орендарю акт виконаних робіт на надання орендних послуг разом із податковою накладною за умови 

реєстрації Орендаря платником податку на додану вартість. 

3.5. В день укладення цього договору або до цієї дати Орендар сплачує орендну плату за кількість місяців, 
зазначену у пункті 10 Умов (авансовий внесок з орендної плати), на підставі документів, визначених у пункті 

3.6 цього договору. 

3.6. Якщо цей договір укладено за результатами проведення аукціону, то підставою для сплати авансового 

внесок з орендної плати є протокол про результати електронного аукціону. 

Якщо цей договір укладено без проведення аукціону (договір  

типу 5.1(Б), то підставою для сплати авансового внеску з орендної плати є рішення, прийняте відповідно до 

пункту 121 Порядку. 

Якщо цей договір укладено в результаті продовження попереднього договору оренди без проведення 

аукціону (пункт 5.1(Г) Умов), то підставою для сплати авансового платежу з орендної плати є рішення 

Орендодавця, прийняте відповідно до пункту 141 Порядку. 

3.7. Якщо цей договір укладено без проведення аукціону (договори типу 5.1(Б) та 5.1(Г) Умов), розмір 
орендної плати підлягає перегляду на вимогу однієї із сторін у разі зміни Методики. 

Орендодавець зобов’язаний звернутися до Орендаря із вимогою про перегляд орендної плати, якщо зміни до 

Методики мають наслідком збільшення розміру орендної плати за цим договором, протягом 30 календарних 
днів з моменту набрання чинності відповідними змінами. 

Орендар може звернутися до Орендодавця з вимогою про перегляд орендної плати, якщо зміни до Методики 

мають наслідком зміну розміру орендної плати за цим договором, протягом будь-якого строку після 
набрання чинності відповідними змінами. 

Новий розмір орендної плати починає застосовуватися з першого числа місяця, що настає за датою 

укладення сторонами додаткової угоди до цього договору щодо приведення розміру орендної плати у 

відповідність із змінами, внесеними до Методики. Відмова Орендаря укласти додаткову угоду щодо 
збільшення орендної плати з метою приведення її у відповідність із змінами, внесеними до Методики, є 

підставою для дострокового припинення цього договору. 

3.8. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, стягується Орендодавцем (в частині, 
належній державному бюджету) та/або Балансоутримувачем (в частині, належній Балансоутримувачу). 
Орендодавець і Балансоутримувач можуть за домовленістю звернутися із позовом про стягнення орендної 
плати та інших платежів за цим договором, за якими у Орендаря є заборгованість, в інтересах відповідної 
сторони цього договору. Сторона, в інтересах якої подається позов, може компенсувати іншій стороні судові 
і інші витрати, пов’язані з поданням позову. 

3.9. На суму заборгованості Орендаря із сплати орендної плати нараховується пеня в розмірі подвійної 
облікової ставки Національного банку на дату нарахування пені від суми заборгованості за кожний день 
прострочення перерахування орендної плати. 

3.10. Надміру сплачена сума орендної плати, що надійшла до бюджету або Балансоутримувачу, підлягає в 
установленому порядку зарахуванню в рахунок майбутніх платежів, а у разі неможливості такого 
зарахування у зв’язку з припиненням орендних відносин - поверненню Орендарю. Сума орендної плати, 
сплаченої авансом відповідно до пункту 3.5 цього договору, підлягає зарахуванню в рахунок сплати орендної 
плати за перші місяці оренди після підписання акту приймання-передачі Майна. 



 
3.11. Припинення договору оренди не звільняє Орендаря від обов’язку сплатити заборгованість за орендною 
платою, якщо така виникла, у повному обсязі, ураховуючи пеню та неустойку (за наявності).  

3.12. Орендар зобов’язаний на вимогу Орендодавця проводити звіряння взаєморозрахунків за орендними 
платежами і оформляти акти звіряння. 

Повернення Майна з оренди і забезпечувальний депозит 

4.1. У разі припинення договору Орендар зобов’язаний: 

звільнити протягом трьох робочих днів орендоване Майно від належних Орендарю речей і повернути його 

відповідно до акту повернення з оренди орендованого Майна в тому стані, в якому Майно перебувало на 
момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, а якщо Орендарем були 

виконані невід’ємні поліпшення або проведено капітальний ремонт, - то разом із такими 

поліпшеннями/капітальним ремонтом; 

сплатити орендну плату, нараховану до дати, що передує даті повернення Майна з оренди, пеню (за 

наявності), сплатити Балансоутримувачу платежі за договором про відшкодування витрат 

Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надання комунальних послуг Орендарю, 

нараховану до дати, що передує даті повернення Майна з оренди; 

відшкодувати Балансоутримувачу збитки в разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) 

орендованого Майна з вини Орендаря (і в межах сум, що перевищують суму страхового відшкодування, 

якщо воно поширюється на випадки погіршення стану або втрати орендованого Майна), або в разі 
демонтажу чи іншого вилучення невід’ємних поліпшень/капітального ремонту. 

4.2. Протягом трьох робочих днів з моменту припинення цього договору Балансоутримувач зобов’язаний 

оглянути Майно і зафіксувати його поточний стан, а також стан розрахунків за цим договором і за договором 
про відшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надання комунальних 

послуг Орендарю в акті повернення з оренди орендованого Майна. 

Балансоутримувач складає акт повернення з оренди орендованого Майна у трьох оригінальних примірниках і 

надає підписані Балансоутримувачем примірники Орендарю. 

Орендар зобов’язаний:  

підписати три примірники акту повернення з оренди орендованого Майна не пізніше ніж протягом 

наступного робочого дня з моменту їх отримання від Балансоутримувача і одночасно повернути 
Балансоутримувачу два примірники підписаних Орендарем актів разом із ключами від об’єкта оренди (у разі, 

коли доступ до об’єкта оренди забезпечується ключами); 

звільнити Майно одночасно із поверненням підписаних Орендарем актів. 

Не пізніше ніж на четвертий робочий день після припинення договору Балансоутримувач зобов’язаний 
надати Орендодавцю примірник підписаного акту повернення з оренди орендованого Майна або письмово 

повідомити Орендодавцю про відмову Орендаря від підписання акту та/або створення перешкод Орендарем 

у доступі до орендованого Майна з метою його огляду, та/або про неповернення підписаних Орендарем 
примірників акту. 

4.3. Майно вважається повернутим з оренди з моменту підписання Балансоутримувачем та Орендарем акту 

повернення з оренди орендованого Майна. 

4.4. Якщо Орендар не повертає Майно після отримання від Балансоутримувача примірників акту повернення 

з оренди орендованого Майна, Орендар сплачує до державного бюджету неустойку у розмірі подвійної 

орендної плати за кожний день користування Майном після дати припинення цього договору.  

4.5. З метою виконання зобов’язань Орендаря за цим договором, а також за договором про відшкодування 
витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надання комунальних послуг Орендарю до 

або в день підписання цього договору Орендар сплачує на рахунок Орендодавця забезпечувальний депозит в 

розмірі, визначеному у пункті 11 Умов. 

Якщо цей договір є договором типу 5.1 (В) або 5.1 (Г) Умов, Орендар сплачує різницю між сумою 

забезпечувального депозиту, сплаченого Орендарем раніше за договором, що продовжується, і сумою, 

визначеною у пункті 11 Умов. Орендар сплачує повну суму забезпечувального депозиту, якщо: 

договір, що продовжується, не передбачав обов’язку Орендаря сплатити забезпечувальний депозит, або 



 
цей договір є договором, що продовжується за результатами проведення аукціону (договір типу 5.1(В) 

Умов), але переможцем аукціону стала особа інша, ніж Орендар Майна, станом на дату оголошення аукціону 
(пункт 149 Порядку). 

4.6. Орендодавець повертає забезпечувальний депозит Орендарю протягом п’яти робочих днів після 

отримання від Балансоутримувача примірника акту повернення з оренди орендованого Майна, підписаного 
без зауважень Балансоутримувача, або здійснює вирахування сум, визначених у пункті 4.8 цього договору, у 

разі наявності зауважень Балансоутримувача або Орендодавця. 

4.7. Орендодавець перераховує забезпечувальний депозит у повному обсязі до державного бюджету, якщо: 

Орендар відмовився від підписання акту повернення з оренди орендованого Майна у строк, визначений цим 
договором, або створює перешкоди у доступі до орендованого Майна представників Балансоутримувача або 

Орендодавця з метою складення такого акту; 

Орендар не підписав в установлені строки договір оренди Майна за результатами проведення аукціону на 
продовження цього договору оренди, в якому Орендар оголошений переможцем. 

4.8. Орендодавець не пізніше ніж протягом п’ятого робочого дня з моменту отримання від 

Балансоутримувача примірника акту повернення з оренди орендованого Майна із зауваженнями (або за 
наявності зауважень Орендодавця) зараховує забезпечувальний депозит в рахунок невиконаних зобов’язань 

Орендаря і перераховує забезпечувальний депозит на погашення зобов’язань Орендаря у такій черговості: 

у першу чергу погашаються зобов’язання Орендаря із сплати пені (пункт 3.9 цього договору) (у такому разі 

відповідна суму забезпечувального депозиту розподіляється між державним бюджетом і 
Балансоутримувачем); 

у другу чергу погашаються зобов’язання Орендаря із сплати неустойки (пункт 4.4 цього договору);  

у третю чергу погашаються зобов’язання Орендаря із сплати частини орендної плати, яка відповідно до 
пункту 16 Умов підлягає сплаті до державного бюджету; 

у четверту чергу погашаються зобов’язання Орендаря із сплати частини орендної плати, яка відповідно до 

пункту 16 Умов підлягає сплаті Балансоутримувачу; 

у п’яту чергу погашаються зобов’язання Орендаря із сплати Балансоутримувачу платежів за договором про 
відшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надання комунальних 

послуг Орендарю; 

у шосту чергу погашаються зобов’язання Орендаря з компенсації суми збитків, завданих орендованому 
Майну; 

у сьому чергу погашаються зобов’язання Орендаря із сплати інших платежів за цим договором або в рахунок 

погашення інших не виконаних Орендарем зобов’язань за цим договором. 

Орендодавець повертає Орендарю суму забезпечувального депозиту, яка залишилась після здійснення 

відрахувань, передбачених цим пунктом. 

Поліпшення і ремонт орендованого майна 

5.1. Орендар має право: 

за згодою Балансоутримувача проводити поточний та/або капітальний ремонт Майна і виступати 

замовником на виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення ремонту; 

здійснювати невід’ємні поліпшення Майна за наявності рішення Орендодавця про надання згоди, 
прийнятого відповідно до Закону та Порядку; 

за згодою Орендодавця, наданою відповідно до Закону та Порядку, і один раз протягом строку оренди 

зарахувати частину витрат на проведення капітального ремонту в рахунок зменшення орендної плати. 

5.2. Порядок отримання Орендарем згоди Балансоутримувача і Орендодавця на проведення відповідних 

видів робіт, передбачених пунктом 5.1 цього договору, порядок отримання Орендарем згоди Орендодавця на 

зарахування витрат на проведення цих робіт в рахунок орендної плати і умови, на яких здійснюється таке 

зарахування, а також сума витрат, які можуть бути зараховані, визначаються Порядком. 

5.3. Орендар має право на компенсацію вартості здійснених ним невід’ємних поліпшень Майна у порядку та 

на умовах, встановлених Порядком. 



 
5.4. Орендар має право на компенсацію вартості здійснених ним невід’ємних поліпшень Майна від 

переможця аукціону з приватизації Майна, а якщо таким переможцем стає Орендар, - то право на 
зарахування в рахунок купівельної ціни суми вартості здійснених ним невід’ємних поліпшень у порядку та 

на умовах, встановлених Законом України від 18 січня 2018 р. № 2269-VIII “Про приватизацію державного і 

комунального майна” (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 12, ст. 68) (далі - Закон про 
приватизацію). 

Режим використання орендованого Майна 

6.1. Орендар зобов’язаний використовувати орендоване Майно відповідно до призначення, визначеного у 

пункті 7 Умов. 

6.2. Орендар зобов’язаний забезпечувати збереження орендованого Майна, запобігати його пошкодженню і 

псуванню, тримати Майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, 

підтримувати орендоване Майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з 
урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки. 

6.3. Орендар зобов’язаний: 

відповідно до вимог нормативно-правових актів з пожежної безпеки розробляти комплексні заходи щодо 
забезпечення пожежної безпеки об’єкта оренди Майна; 

забезпечувати додержання протипожежних вимог, стандартів, норм, правил, а також виконання вимог 

приписів і постанов органів державного пожежного нагляду та вимог відповідних служб (підрозділів) 

Балансоутримувача; 

утримувати у справному стані засоби протипожежного захисту і зв’язку, пожежну техніку, обладнання та 

інвентар, не допускати їх використання не за призначенням; 

проводити внутрішні розслідування випадків пожеж та подавати Балансоутримувачу відповідні документи 
розслідування. 

Орендар несе відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки і 

санітарних норм у приміщеннях згідно із законодавством. 

6.4. Орендар зобов’язаний забезпечити представникам Орендодавця та Балансоутримувача доступ на об’єкт 
оренди у робочі дні у робочий час (а у разі отримання скарг на порушення правил тиші або провадження 

Орендарем діяльності у неробочий час, яка завдає шкоди або незручностей власникам суміжних приміщень, 

- то у будь-який інший час) з метою здійснення контролю за його використанням та виконанням Орендарем 
умов цього договору. Про необхідність отримання доступу до об’єкта оренди Балансоутримувач або 

Орендодавець повідомляє Орендареві електронною поштою принаймні за один робочий день, крім випадків, 

коли доступ до об’єкта оренди необхідно отримати з метою запобігання нанесенню шкоди об’єкту оренди чи 
власності третіх осіб через виникнення загрози його пошкодження внаслідок аварійних ситуацій або 

внаслідок настання надзвичайних ситуацій, техногенного та природного характеру, а також у разі отримання 

скарг на порушення правил тиші або провадження Орендарем діяльності у неробочий час, яка завдає шкоди 

або незручностей власникам суміжних приміщень. У разі виникнення таких ситуацій Орендар зобов’язаний 
вживати невідкладних заходів для ліквідації їх наслідків. 

6.5. Протягом п’яти робочих днів з дати укладення цього договору Балансоутримувач зобов’язаний надати 

Орендарю для підписання: 

два примірники договору про відшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна 

та надання комунальних послуг Орендарю відповідно до примірного договору, затвердженого наказом 

Фонду державного майна, та/або 

проекти договорів із постачальниками комунальних послуг, якщо стосовно об’єкта оренди такими 

постачальниками комунальних послуг відкриті окремі особові рахунки або якщо окремі особові рахунки 

були відкриті на попереднього користувача Майном. 

Орендар зобов’язаний протягом десяти робочих днів з моменту отримання примірників договору про 
відшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надання комунальних 

послуг Орендарю: 

підписати і повернути Балансоутримувачу примірник договору; або 

подати Балансоутримувачу обґрунтовані зауваження до сум витрат, які підлягають відшкодуванню 

Орендарем за договором. 



 
Орендар зобов’язаний протягом десяти робочих днів з моменту отримання від Балансоутримувача відповіді 

на свої зауваження, яка містить документальні підтвердження витрат, які підлягають відшкодуванню 
Орендарем, підписати і повернути Балансоутримувачу примірник договору.  

Орендар вживає заходів для укладення із постачальниками комунальних послуг договорів на постачання 

відповідних комунальних послуг протягом місяця з моменту отримання проектів відповідних договорів від 
Балансоутримувача. Орендар зобов’язаний надати Балансоутримувачу копії договорів, укладених із 

постачальниками комунальних послуг. 

6.6. Якщо Майном є пам’ятка культурної спадщини, щойно виявлений об’єкт культурної спадщини чи його 

частина, Орендар зобов’язаний виконувати усі обов’язки Балансоутримувача за охоронним договором, який 
є додатком до цього договору. 

У разі коли об’єкт оренди підлягає відповідно до закону екологічному аудиту і у звіті про екологічний аудит 

вказується на певні невідповідності  

 

вимогам законодавства і висуваються вимоги або надаються рекомендації, до договору включається 

положення такого змісту: 

 

“Протягом  ________________________ Орендар зобов’язаний 

                                                                       (період) 

здійснити заходи щодо усунення невідповідностей вимогам законодавства, виявлених екологічним аудитом, 
відповідно до рекомендацій (вимог), наданих у звіті про екологічний аудит.”. 

Страхування об’єкта оренди, відшкодування витрат на оцінку Майна та укладення охоронного 

договору 

7.1. Орендар зобов’язаний: 

протягом 10 календарних днів з дня укладення цього договору застрахувати Майно на суму його страхової 

вартості, визначеної у  

пункті 6.2 Умов, на користь Балансоутримувача згідно з Порядком, зокрема від пожежі, затоплення, 
протиправних дій третіх осіб, стихійного лиха, та протягом 10 календарних днів з дня укладення договору 

страхування (договорів страхування) надати Балансоутримувачу та Орендодавцю завірені належним чином 

копії договору страхування і документів, які підтверджують сплату страхового платежу (страхових 
платежів); 

поновлювати щороку договір страхування так, щоб протягом строку дії цього договору Майно було 

застрахованим, і надавати Балансоутримувачу та Орендодавцю копії завірених належним чином договору 
страхування і документів, які підтверджують сплату страхового платежу. Якщо договір страхування 

укладений на строк, що є іншим, ніж один рік, такий договір повинен бути поновлений після закінчення 

строку, на який він укладено. 

Якщо строк дії договору оренди менший, ніж один рік, то договір страхування укладається на строк дії 
договору оренди. 

Оплата послуг страховика здійснюється за рахунок Орендаря (страхувальника). 

7.2. Протягом 10 робочих днів з дня укладення цього договору Орендар зобов’язаний компенсувати 
Балансоутримувачу витрати, пов’язані з проведенням незалежної оцінки Майна, в сумі, зазначеній у пункті 

6.3 Умов (у разі понесення Балансоутримувачем таких витрат). Балансоутримувач має право зарахувати 

частину орендної плати, що підлягає сплаті на користь Балансоутримувача, в рахунок його витрат, 
пов’язаних із проведенням незалежної оцінки Майна. 

7.3 Протягом 10 робочих днів з дня укладення цього договору Орендар зобов’язаний компенсувати 

Балансоутримувачу/колишньому орендарю витрати, пов’язані із укладенням охоронного договору, якщо 

вони були понесені протягом календарного року до дати публікації оголошення про проведення аукціону про 
передачу майна в оренду у сумі, визначеній в пункті 4.6 Умов (у разі понесення Балансоутримувачем таких 

витрат). 

 

 



 
Суборенда 

8.1. (1) Орендар має право передати Майно в суборенду, якщо Орендар отримав Майно за результатами 
аукціону (у тому числі в результаті продовження договору оренди) і оголошення про передачу майна в 

оренду містило згоду орендодавця на суборенду, про що зазначається у пункті 13 Умов. Цільове 

призначення, за яким Майно може бути використано відповідно до договору суборенди, визначається з 
урахуванням обмежень, передбачених цим договором (за наявності).  

Або*: 

8.1. (2) Орендар не має права передавати Майно в суборенду. 

*Альтернативне формулювання пункту 8.1 застосовується, якщо орендар отримав Майно в оренду без 
проведення аукціону або якщо одночасно виконуються такі умови: договір є договором типу 5.1 (Г) - 

договір, що продовжується без проведення аукціону, і договір, що продовжується, не передбачав право 

Орендаря на суборенду.  

Або**: 

8.1. (3) Орендар має право здавати Майно в суборенду за письмовою згодою Орендодавця. 

**Альтернативне формулювання пункту 8.1 застосовується, якщо одночасно виконуються такі умови:  

договір є договором типу 5.1 (Г) - договір, що продовжується без проведення аукціону; 

договір, що продовжується, передбачав право Орендаря на суборенду. 

8.2. Орендар може укладати договір суборенди лише з особами, які відповідають вимогам статті 4 Закону. 

8.3. Орендар протягом трьох робочих днів з дня укладення договору суборенди зобов’язаний надати 
Орендодавцю інформацію про суборендаря та один примірник договору суборенди для його оприлюднення 

Орендодавцем в електронній торговій системі. 

Запевнення сторін 

9.1. Балансоутримувач і Орендодавець запевняють Орендаря, що: 

9.1.1. крім випадків, коли про інше зазначене в акті приймання-передачі, об’єкт оренди є вільним від третіх 

осіб, всередині об’єкта немає майна, належного третім особам, повний і безперешкодний доступ до об’єкта 

може бути наданий Орендарю в день підписання акта приймання-передачі разом із комплектом ключів від 
об’єкта у кількості, зазначеній в акті приймання-передачі; 

9.1.2. інформація про Майно, оприлюднена в оголошенні про передачу в оренду або інформаційному 

повідомленні/інформації про об’єкт оренди, якщо договір укладено без проведення аукціону (в обсязі, 
передбаченому пунктом 115 або пунктом 26 Порядку), посилання на яке зазначене у пункті 4.2 Умов, 

відповідає дійсності, за винятком обставин, відображених в акті приймання-передачі. 

9.2. Балансоутримувач (власник або уповноважений ним орган (особа) уклав охоронний договір стосовно 
Майна, якщо воно є пам’яткою культурної спадщини, щойно виявленим об’єктом культурної спадщини чи 

його частиною, а завірена Балансоутримувачем (власником або уповноваженим ним органом (особою) копія 

охоронного договору додається до цього договору як його невід’ємна частина. 

9.3. Орендар має можливість, забезпечену його власними або залученими фінансовими ресурсами, своєчасно 
і в повному обсязі сплачувати орендну плату та інші платежі відповідно до цього договору.  

9.4. Одночасно або до дати укладення цього договору Орендар повністю сплатив авансовий внесок з 

орендної плати в розмірі, визначеному у пункті 10 Умов. 

9.5. Одночасно або до укладення цього договору Орендар повністю сплатив забезпечувальний депозит в 

розмірі, визначеному у пункті 11 Умов. 

Додаткові умови оренди 

10.1. Орендар зобов’язаний виконувати обов’язки, покладені на нього рішенням уповноваженого органу про 

встановлення додаткових умов оренди, визначених у пункті 14 Умов, за умови, що посилання на такі 

додаткові умови оренди було включено до оголошення про передачу майна в оренду, інформаційного 

повідомлення про об’єкт (пункт 4.2 Умов). 

 

 



 
Відповідальність і вирішення спорів за договором 

11.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть 
відповідальність згідно із законом та договором. 

11.2. Орендодавець не відповідає за зобов’язаннями Орендаря. Орендар не відповідає за зобов’язаннями 

Орендодавця, якщо інше не передбачено цим договором. Орендар відповідає за своїми зобов’язаннями і за 
зобов’язаннями, за якими він є правонаступником, виключно власним майном. Стягнення за цими 

зобов’язаннями не може бути звернене на орендоване державне Майно. 

11.3. Спори, які виникають за цим договором або в зв’язку з ним, не вирішені шляхом переговорів, 

вирішуються в судовому порядку. 

11.4. Стягнення заборгованості з орендної плати, пені та неустойки (за наявності), передбачених цим 

договором, може здійснюватися на підставі рішення суду. Стягнення заборгованості з оплати орендної плати 

відповідно до частини шостої статті 17 Закону може здійснюватися в безспірному порядку на підставі 
виконавчого напису нотаріуса. 

Строк чинності, умови зміни та припинення договору 

12.1. (1) Цей договір укладено на строк, визначений у пункті 12 Умов. Перебіг строку договору починається 
з дня набрання чинності цим договором. Цей договір набирає чинності в день його підписання сторонами 

(нотаріального посвідчення, якщо відповідно до законодавства договір підлягає нотаріальному 

посвідченню). Строк оренди за цим договором починається з дати підписання акту приймання-передачі і 

закінчується датою припинення цього договору.  

Або*: 

12.1. (2) Цей договір укладено на строк, визначений у частині другій пункту 12 Умов, але у будь-якому разі 

не довше ніж до моменту переходу права власності на Майно (єдиний майновий комплекс, до складу якого 
входить Майно) до переможця аукціону, проведеного відповідно до вимог Закону про приватизацію. 

Орендодавець зобов’язаний надіслати Орендарю інформаційне повідомлення (письмово або на його 

електронну адресу), передбачене частиною третьою статті 21 Закону про приватизацію, або посилання на 

таке повідомлення в електронній торговій системі, а також копію договору купівлі-продажу Майна 
(державного підприємства, на балансі якого перебуває Майно), укладеного в результаті проведення аукціону, 

або посилання на текст такого договору, оприлюдненого в електронній торговій системі, протягом трьох 

робочих днів з моменту оприлюднення відповідно інформаційного повідомлення і договору в електронній 
торговій системі, інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності на Майно або на єдиний майновий комплекс державного підприємства, на балансі якого перебуває 

Майно. 

*Альтернативне формулювання пункту 12.1 застосовується, якщо станом на дату укладення цього договору 

стосовно Майна (або єдиного майнового комплексу до складу якого входить Майно) прийнято рішення про 

включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації. 

12.2. Умови цього договору зберігають силу протягом всього строку дії цього договору, в тому числі у разі, 
коли після його укладення законодавством встановлено правила, що погіршують становище Орендаря, крім 

випадку, передбаченого пунктом 3.7 цього договору, а в частині зобов’язань Орендаря щодо орендної плати - 

до виконання зобов’язань. 

12.3. Зміни і доповнення до договору вносяться до закінчення строку його дії за взаємною згодою сторін з 

урахуванням встановлених статтею 16 Закону та Порядком умов та обмежень шляхом укладення договорів 

про внесення змін і доповнень у письмовій формі, які підписуються сторонами та є невід’ємними частинами 
цього договору. 

12.4. Продовження цього договору здійснюється з урахуванням вимог, встановлених статтею 18 Закону та 

Порядком. 

Орендар, який бажає продовжити цей договір на новий строк, повинен звернутись до Орендодавця за три 
місяці до закінчення строку дії договору із заявою. 

До заяви додається звіт про оцінку об’єкта оренди - якщо об’єкт оренди використовується на підставі 

договору оренди, укладеного без проведення аукціону або конкурсу, і орендар бажає продовжити договір 
оренди на новий строк. 

До заяви додається звіт про оцінку об’єкта оренди та рецензія на нього, якщо договір оренди продовжується 

вперше за умови, якщо строк оренди за таким договором становить п’ять років або менше і був укладений 



 
без проведення конкурсу чи аукціону, або договір оренди, що продовжується, був укладений без проведення 

аукціону з підприємствами, установами, організаціями, передбаченими статтею 15 Закону. 

Якщо заява подається підприємством, установою, організацією, що надає соціально важливі послуги 

населенню, орендар подає також документи, що підтверджують відповідність критеріям, установленим 

абзацом другим пункту 137 Порядку. 

Пропуск строку подання заяви Орендарем є підставою для припинення цього договору на підставі 

закінчення строку, на який його було укладено, відповідно до пункту 143 Порядку. 

Орендар, який має намір продовжити договір оренди нерухомого майна, що підлягає продовженню за 

результатами проведення аукціону, зобов’язаний забезпечити доступ до об’єкта оренди потенційних 
орендарів. 

Орендар має переважне право на продовження цього договору, яке може бути реалізовано ним у визначений 

в Порядку спосіб. 

Оприлюднення на веб-сайті (сторінці чи профілі в соціальній мережі) орендаря, який отримав в оренду 

Майно без проведення аукціону, недостовірної інформації, що стала підставою для укладення договору 

оренди, є підставою для дострокового припинення договору оренди за ініціативою Орендодавця, а також не 
продовження договору оренди на новий строк. 

12.5. Якщо інше не передбачено цим договором, перехід права власності на орендоване Майно третім особам 

не є підставою для зміни або припинення чинності цим договором, і він зберігає свою чинність для нового 

власника орендованого Майна (його правонаступника), за винятком випадку приватизації орендованого 
Майна Орендарем. 

12.6. Договір припиняється: 

12.6.1 з підстав, передбачених частиною першою статті 24 Закону, і при цьому: 

12.6.1.1. якщо підставою припинення договору є закінчення строку, на який його укладено (абзац другий 

частини першої статті 24 Закону), то договір вважається припиненим з: 

дати закінчення строку, на який його було укладено, на підставі рішення Орендодавця (якщо цей договір 

використовується для передачі в оренду Майна комунальної форми власності, то рішення приймається 
органом, визначеним відповідно до абзацу другого частини четвертої статті 18 Закону) про відмову у 

продовженні цього договору, прийнятого з підстав, передбачених статтею 19 Закону, в межах строків, 

визначених частиною п’ятою статті 18 Закону; або рішення орендодавця про припинення цього договору з 
підстав пропуску Орендарем строку на подання заяви про продовження цього договору, передбаченого 

частиною третьою статті 18 Закону (пункт 143 Порядку); 

дати, визначеної в абзаці третьому пункту 151 Порядку, якщо переможцем аукціону на продовження цього 
договору стала особа інша, ніж Орендар, - на підставі протоколу аукціону (рішення Орендодавця не 

вимагається); 

12.6.1.2. якщо підставою припинення договору є обставини, передбачені абзацами третім, четвертим, 

сьомим, восьмим частини першої статті 24 Закону, договір вважається припиненим з дати настання 
відповідної обставини на підставі рішення Орендодавця або на підставі документа, який свідчить про 

настання факту припинення юридичної особи або смерті фізичної особи; 

12.6.2 якщо Орендар надав недостовірну інформацію про право бути орендарем відповідно до положень 
частин третьої і четвертої статті 4 Закону, а також якщо Орендар, який отримав Майно в оренду без 

проведення аукціону, надав та/або оприлюднив на веб-сайті (сторінці чи профілі в соціальній мережі) 

недостовірну інформацію про себе та/або свою діяльність. 

Договір вважається припиненим з цієї підстави в односторонньому порядку на 30 день після надіслання 

Орендодавцем листа Орендарю про дострокове припинення цього договору, крім випадку, коли протягом 

зазначеного строку Орендар звернувся до суду з оскарженням такого рішення Орендодавця. 

У такому разі договір вважається припиненим: 

після закінчення двох місяців з дня звернення Орендарем за таким позовом до суду, якщо судом не відкрито 

провадження у справі за таким позовом Орендаря протягом зазначеного двомісячного строку; або 

з дати набрання законної сили рішенням суду про відмову у позові Орендаря; або 

з дати залишення судом позову без розгляду, припинення провадження у справі або з дати відкликання 

Орендарем позову. 



 
Лист про дострокове припинення надсилається на адресу електронної пошти Орендаря і поштовим 

відправленням із повідомленням про вручення і описом вкладення за адресою місцезнаходження Орендаря, а 
також за адресою орендованого Майна; 

12.6.3 (1) якщо цей договір підписаний без одночасного підписання акту приймання-передачі Майна. Договір 

вважається припиненим з цієї підстави на п’ятий робочий день після підписання цього договору, якщо 
станом на цей день акт приймання-передачі не підписаний через відмову Орендаря, про що 

Балансоутримувач повинен скласти акт та повідомити Орендодавцю.  

Або*: 

12.6.3 (2) якщо цей договір підписаний без одночасного підписання акту приймання-передачі Майна. Договір 
вважається припиненим з цієї підстави на 15-й робочий день після припинення договору з попереднім 

орендарем, якщо протягом встановленого цим договором строку акт приймання-передачі не підписаний 

через відмову Орендаря, про що Балансоутримувач повинен скласти акт і повідомити Орендодавцю. 

*Альтернативне формулювання пункту 12.6.3 застосовується, якщо договір є договором, який укладається із 

переможцем аукціону на продовження договору оренди (договір типу 5.1(В) і такий переможець аукціону є 

особою іншою, ніж орендар майна, станом на дату оголошення аукціону. 

12.6.4. на вимогу Орендодавця з підстав, передбачених пунктом 12.7 цього договору, і при цьому договір 

вважається припиненим в день, визначений відповідно до абзацу третього пункту 12.8 цього договору;  

12.6.5. на вимогу Орендаря з підстав, передбачених пунктом 12.9 цього договору, і при цьому договір 

вважається припиненим в день, визначений відповідно до абзацу другого пункту 12.10 цього договору;  

12.6.6. за згодою сторін на підставі договору про припинення з дати підписання акту повернення Майна з 

оренди; 

12.6.7. на вимогу будь-якої із сторін цього договору за рішенням суду з підстав, передбачених 
законодавством. 

12.7. Договір може бути достроково припинений на вимогу Орендодавця, якщо Орендар: 

12.7.1. допустив прострочення сплати орендної плати на строк більше трьох місяців або сумарна 

заборгованість з орендної плати більша, ніж плата за три місяці; 

12.7.2. використовує Майно не за цільовим призначенням, визначеним у пунктах (3)7.1, (3)7.1.1 або (4)7.1 

Умов, або використовує Майно за забороненим цільовим призначенням, визначеним у пункті (2)7.1 Умов; 

12.7.3. без письмового дозволу Орендодавця передав Майно, його частину у користування іншій особі, крім 
випадків, коли Орендар передав Майно в суборенду на підставі пункту 8.1 цього договору і надав 

Орендодавцю копію договору суборенди для його оприлюднення в електронній торговій системі; 

12.7.4. уклав договір суборенди з особами, які не відповідають вимогам статті 4 Закону; 

12.7.5. перешкоджає співробітникам Орендодавця та/або Балансоутримувача здійснювати контроль за 

використанням Майна, виконанням умов цього договору; 

12.7.6. порушує додаткові умови оренди, зазначені у пункті 14 Умов; 

12.7.7. істотно порушує умови охоронного договору, укладеного стосовно Майна, і копія якого є додатком до 
цього договору або передана Орендарю відповідно до вимог частини восьмої статті 6 Закону; 

12.7.8. відмовився внести зміни до цього договору у разі виникнення підстав, передбачених пунктом 3.7 

цього договору. 

12.8. Про наявність однієї з підстав для дострокового припинення договору з ініціативи Орендодавця, 

передбачених пунктом 12.7 цього договору, Орендодавець або Балансоутримувач повідомляє Орендареві та 

іншій стороні договору листом. У листі повинен міститись опис порушення і вимогу про його усунення в 
строк не менш як 15 та не більш як 30 робочих днів з дати реєстрації листа (у строк п’яти робочих днів, якщо 

порушення стосується прострочення сплати орендної плати або перешкоджання у здійсненні Орендодавцем 

або Балансоутримувачем контролю за використанням Майна). Лист пересилається на адресу електронної 

пошти Орендаря і поштовим відправленням із повідомленням про вручення і описом вкладення за адресою 
місцезнаходження Орендаря, а також за адресою орендованого Майна. 

Якщо протягом встановленого у приписі часу Орендар не усунув порушення, Орендодавець надсилає 
Орендарю лист, у якому повідомляє Орендареві про дострокове припинення договору на вимогу 
Орендодавця. У листі зазначається підстава припинення договору, посилання на вимогу про усунення 



 
порушення, а також посилання на обставини, які свідчать про те, що порушення триває після закінчення 
строку, відведеного для його усунення. 

Договір вважається припиненим на п’ятий робочий день після надіслання Орендодавцем або 
Балансоутримувачем Орендарю листа про дострокове припинення цього договору. Орендодавець надсилає 
Орендарю лист про дострокове припинення цього договору електронною поштою, а також поштовим 
відправленням із повідомленням про вручення і описом вкладення за адресою місцезнаходження Орендаря, а 
також за адресою орендованого Майна. Дата дострокового припинення цього договору на вимогу 
Орендодавця встановлюється на підставі штемпеля поштового відділення на поштовому відправленні 
Орендодавця. 

12.9. Цей договір може бути достроково припинений на вимогу Орендаря, якщо: 

12.9.1. протягом одного місяця після підписання акту приймання-передачі Орендар отримає докази істотної 
невідповідності об’єкта оренди інформації про нього, зазначеній в оголошенні або інформаційному 
повідомленні/інформації про об’єкт оренди, якщо договір укладено без проведення аукціону, або в акті 
приймання-передачі; або 

12.9.2. протягом двох місяців після підписання акту приймання-передачі Орендар не матиме можливості 
використовувати об’єкт або приступити до виконання ремонтних робіт на об’єкті через відсутність на об’єкті 
можливості підключення до комунальних послуг, або відмови Балансоутримувача укласти із Орендарем 
договір про відшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надання 
комунальних послуг Орендарю, або відмови постачальників відповідних комунальних послуг укласти із 
Орендарем договори на постачання таких послуг протягом одного місяця з моменту звернення Орендаря (за 
умови, що Орендар звернувся до таких постачальників послуг не пізніше ніж протягом одного місяця після 
підписання акту приймання-передачі Майна). 

12.10. Про виявлення обставин, які дають право Орендарю на припинення договору відповідно до пункту 
12.9 цього договору, Орендар повинен повідомити Орендодавцю і Балансоутримувачу із наданням 
відповідних доказів протягом трьох робочих днів після закінчення строків, передбачених пунктом 12.9 
договору. Якщо протягом 30 днів з моменту отримання повідомлення Орендаря зауваження Орендаря не 
будуть усунені, Орендар надсилає Орендодавцю і Балансоутримувачу вимогу про дострокове припинення 
цього договору і вимогу про повернення забезпечувального депозиту і сплачених сум орендної плати. 
Вимоги Орендаря, заявлені після закінчення строків, встановлених цим пунктом договору, задоволенню не 
підлягають. 

Договір вважається припиненим на десятий робочий день після надіслання Орендарем Орендодавцю і 

Балансоутримувачу вимоги про дострокове припинення цього договору, крім випадків, коли Орендодавець 

або Балансоутримувач надав Орендарю обґрунтовані зауваження щодо обставин, викладених у повідомленні 
Орендаря. Спори щодо обґрунтованості цих зауважень вирішуються судом. 

За відсутності зауважень Орендодавця та Балансоутримувача, передбачених абзацом другим цього пункту: 

Балансоутримувач повертає Орендарю відповідну частину орендної плати, сплаченої Орендарем, протягом 
десяти календарних днів з моменту отримання вимоги Орендаря і підписання Орендарем акту повернення 

Майна з оренди; 

Орендодавець повертає сплачений Орендарем забезпечувальний депозит протягом десяти календарних днів з 
моменту отримання вимоги Орендаря і підписання Орендарем акту повернення Майна з оренди. Повернення 

орендної плати, що була надміру сплачена Орендарем до бюджету, здійснюється у порядку, визначеному 

законодавством. 

12.11. У разі припинення договору: 

поліпшення орендованого Майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів за згодою осіб, 

визначених у пункті 5.1 цього договору, які можна відокремити від орендованого Майна, не завдаючи йому 

шкоди, є власністю Орендаря, а поліпшення, які не можна відокремити без шкоди для майна, - власністю 
держави; 

поліпшення Майна, зроблені Орендарем без згоди осіб, визначених у пункті 5.1 цього договору, які не можна 

відокремити без шкоди для Майна, є власністю держави та їх вартість компенсації не підлягає. 

12.12. Майно вважається поверненим Орендодавцю/ Балансоутримувачу з моменту підписання 
Балансоутримувачем та Орендарем акту повернення з оренди орендованого Майна. 

Інше 



 
13.1 Орендар письмово повідомляє іншим сторонам договору протягом п’яти робочих днів з дати внесення 

змін у його найменуванні, місцезнаходженні, банківських реквізитах і контактних даних. Орендодавець або 
Балансоутримувач повідомляє Орендареві про відповідні зміни письмово або на адресу електронної пошти. 

13.2. Якщо цей договір підлягає нотаріальному посвідченню, витрати на таке посвідчення несе Орендар. 

13.3. Якщо протягом строку дії договору відбувається зміна Орендодавця або Балансоутримувача Майна, 
новий Орендодавець або Балансоутримувач стає стороною такого договору шляхом складення акту про 

заміну сторони у договорі оренди державного майна (далі - акт про заміну сторони) за формою, що 

розробляється Фондом державного майна і оприлюднюється на його офіційному веб-сайті. Акт про заміну 

сторони підписується попереднім і новим Орендодавцем або Балансоутримувачем та в той же день 
надсилається іншим сторонам договору листом (цінним з описом). Акт про заміну сторони складається у 

трьох оригінальних примірниках. Новий Орендодавець або Балансоутримувач зобов’язаний (протягом п’яти 

робочих днів від дати його надсилання Орендарю) опублікувати зазначений акт в електронній торговій 
системі. Орендодавець або Балансоутримувач за цим договором вважається заміненим з моменту 

опублікування акту про заміну сторін в електронній торговій системі. 

У разі коли договір нотаріально посвідчено, то підписи посадових осіб попереднього і нового орендодавців 
на акті про заміну сторони підлягають нотаріальному посвідченню. 

13.4. У разі реорганізації Орендаря договір оренди зберігає чинність для відповідного правонаступника 

юридичної особи - Орендаря. 

У разі виділу з юридичної особи - Орендаря окремої юридичної особи перехід до такої особи прав і 
обов’язків, які витікають із цього договору, можливий лише за згодою Орендодавця. 

Заміна сторони Орендаря набуває чинності з дня внесення змін до цього договору. 

Заміна Орендаря інша, ніж передбачена цим пунктом, не допускається. 

 

13.5. Цей Договір укладено у трьох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному для 

Орендаря, Орендодавця і Балансоутримувача. 

Підписи сторін 

Від Орендаря: ___________________ 

Від Орендодавця: ___________________ 

Від Балансоутримувача:  ___________________ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 4 

 

 до рішення Новомар’ївської    

сільської ради 

від 30.06.2021 року № 7 

  

 

  

Додатковий перелік підприємств, установ, організацій, 

що надають соціально важливі послуги населенню 

на території Новомар’ївської сільської ради 

  

Для цілей застосування частини другої статті 18 Закону, підприємствами, установами, 

організаціями, що надають соціально важливі послуги населенню, є: 

1. Акціонерне товариство “Державний ощадний банк України”  

(АТ “ОЩАДБАНК”), що є банківською установою державної власності, яка надає у касах 

банківських установ послугу із приймання і перерахування готівкових коштів за житлово-

комунальні послуги під час забезпечення можливості не сплачувати комісію за надання такої 

послуги. 

2. Акціонерне товариство “УКРПОШТА” (АТ “УКРПОШТА”), що є підприємством, яке надає 

універсальні послуги поштового зв’язку в населених пунктах на всій території України. 

3. Операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів 

та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету. 

4. Комунальні заклади, комунальні підприємства у сфері охорони здоров’я, що надають медичні 

послуги населенню. 

5. Громадські організації інвалідів, що надають допомогу щодо захисту прав та інтересів осіб з 

інвалідністю. 

6. Благодійні організації, що надають безоплатну допомогу особам, які опинилися у скрутних 

життєвих обставинах. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                              



 

 
 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

 30 червня 2021 року   № 8   

 
     

Про затвердження Переліку                                             VIIІ сесія сільської ради                   

другого типу об’єктів оренди                                            восьмого скликання             

комунальної власності 
 

    Керуючись пунктом 31 статті 26, пунктом 5 статті 60 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Закону України «Про оренду 

державного та комунального майна», з метою забезпечення збереження і 

підвищення ефективності використання комунального майна, шляхом передачі 

його в оренду фізичним, юридичним особам та збільшення потенційних джерел 

надходжень фінансових ресурсів до дохідної частини бюджету громади, 

врегулювання правових, економічних та організаційних відносин, пов’язаних з 

передачею в оренду майна, майнових відносин між орендодавцями та 

орендарями щодо господарського використання майна, що перебуває в 

комунальній власності Новомар’ївської сільської ради сільська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Перелік другого типу об’єктів оренди комунальної власності, 

які підлягають передачі в оренду без проведення аукціону (додаток 1). 

2. Головному спеціалісту загального відділу Закусілову А. О. опублікувати 

затверджений перелік на офіційному сайті Новомар’ївської сільської ради. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань АПК, земельних відносин, будівництва, транспорту, зв’язку, екології, 

благоустрою, житлово-комунального господарства, комунальної власності, 

промисловості, підприємництва та сфери послуг та  комісію з питань 

планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку громади та 

інвестицій. 
 

 

Сільський голова                                                                         Тамара ФЕСЬКО 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                   Додаток № 1   

                                                                                                   до рішення Новомар’ївської                                                                                                                                                                                 

                                                                               сільської ради  

                                                                               від 30.06.2021 № 8 

 

 

 

Перелік другого типу 

об’єктів комунального майна Новомар’ївської сільської ради для передачі 

майна в оренду без  проведення аукціону станом  

на 01.06.2021 року 

 

 

№ 

п/п 

 

Балансо- 

утримувач 

 

 

Назва   

установи 

 

Адреса 

Загальна 

площа 

(м2) 

Примітка Цільове 

призначення 

1. Новомар’ївська 

сільська рада  

Нежитловий 

об’єкт 

адміністративна 

будівля  

с. Ганнівка 

Братського 

району 

Миколаїв-

ської 

області, 

вул. Миру 

буд. 22 

422,3 Договір 

оренди 

до 

31.07.2021 

Всі види 

цільового 

використання 

майна, які не 

заборонені 

чинним 

законодав- 

ством та не 

створюють 

шкідливих 

умов праці 

іншим 

користувачам 

 

 

          Секретар сільської ради                                                                  Ніна СМОЧКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                             



 

 
 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 30 червня 2021 року   № 9  

        Новомар’ївка  
     

Про затвердження Положення про порядок                  VIIІ сесія сільської ради                   

присвоєння та зміни адресних номерів об’єктів             восьмого скликання             

нерухомості розташованих на території  

Новомар’ївської територіальної громади 

                  

Керуючись пунктом б ч. 2 статті 31, пунктом 2 статті 37, статтею 40, пунктом 1 

статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 14 

Закону України «Про основи містобудування», Тимчасовим 

порядком реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об’єктам 

будівництва та об’єктам нерухомого майна, затвердженим постановою 

Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 № 367, з метою встановлення на 

території Новомар’ївської сільської ради єдиного функціонального механізму 

присвоєння та зміни поштових адрес, впорядкування нумерації об’єктів 

нерухомості, створення умов володіння, користування та розпорядження цими 

об’єктами їх власниками,  сільська рада 
 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити Положення про порядок присвоєння та зміни поштових адрес 

об’єктам нерухомого майна, розташованих на території Новомар’ївської 

сільської ради (Додаток № 1). 

2. Головному спеціалісту  відділу організаційно-кадрової, правової 

роботи , інформаційної діяльності та з питань діловодства Закусілову А.О. 

опублікувати затверджене Положення  на офіційному сайті Новомар’ївської 

сільської ради. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань АПК, земельних відносин, будівництва, транспорту, зв’язку, екології, 

благоустрою, житлово-комунального господарства, комунальної власності, 

промисловості, підприємництва та сфери послуг. 

 

 

Сільський голова                                                                       Тамара ФЕСЬКО 

 



 

 

                                                                              Додаток № 1 

                                                                              до рішенням сесії  

                                                                              Новомар’ївської  сільської ради 

                                                                              від 30.06.2021 року № 9 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам  

нерухомого майна, розташованих на території  

Новомар’ївської територіальної громади 

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення про порядок присвоєння та зміни земельних, поштових, 

будівельних, адрес (далі – Положення) об’єктам нерухомого майна 

розташованих на території Новомар’ївської сільської  об’єднаної 

територіальної громади  встановлює на території населених пунктів даної 

територіальної громади єдиний функціональний механізм надання земельних, 

поштових, будівельних адрес та закріплює основні принципи присвоєння адрес, 

їх зміни та анулювання, а також впорядкування адресного господарства. 

1.2. Положення діє на території Новомар’ївської сільської об’єднаної 

територіальної громади і є обов’язковим для виконання всіма розташованими 

на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, 

підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також 

громадянами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території. 

1.3. Дія даного положення поширюється на всі види адресної інформації 

(адреси) щодо об’єктів нерухомості всіх форм власності на території 

Новомар’ївської сільської об’єднаної територіальної громади. 

1.4. Кожному об’єкту нерухомості присвоюється унікальна адреса на території 

певного населеного пункту. 

1.4. Адресою земельної ділянки є адреса об’єкта нерухомості, розташованого на 

ній. 

1.5. У разі формування земельної ділянки із земель комунальної власності 

Новомар’ївської сільської  ради, адреса земельної ділянки, на якій відсутні 

об’єкти нерухомості, визначається при її передачі у власність рішенням 

Новомар’ївської сільської  ради. 

1.6. Земельним ділянкам, на яких розташовані декілька об’єктів нерухомого 

майна або один об’єкт нерухомого майна, який має декілька власників, 

надається одна адреса, яка складається з назви вулиці, номера будинку 

(домоволодіння), спільної для всіх об’єктів нерухомого майна. 



 

1.7. У разі виникнення необхідності впорядкування нумерації виконавчий 

комітет Новомар’ївської сільської  ради може самостійно змінювати адреси 

об’єктів нерухомості (окремого об’єкту), про що повідомляються власники цих 

об’єктів нерухомості та уповноважений орган реєстрації. 

1.8. Під час поділу земельної ділянки за однією із земельних ділянок 

зберігається існуюча адреса, а сформованим новим земельним ділянкам 

присвоюється адреса існуючої земельної ділянки із додаванням через дріб 

відповідної цифри. 

1.9. Під час об’єднання земельних ділянок за сформованою новою земельною 

ділянкою зберігається адреса земельної ділянки з меншим номером. 

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 

В даному положенні застосовуються наступні визначення: 

Адреса об’єкта будівництва, адреса об’єкта нерухомого майна – унікальна 

структурована сукупність реквізитів, яка використовується для ідентифікації 

об’єкта та визначення місця його розташування на місцевості. 

Нерухоме майно – об’єкти, розташовані на земельних ділянках, переміщення 

яких є неможливим без їх знецінення та зміни цільового призначення. 

Об’єкт нерухомого майна – нерухоме майно, якому відповідно до цього 

Порядку може бути надана адреса. 

Земельна ділянка – частина поверхні землі, межі якої описані і засвідчені у 

встановленому порядку. 

Будівля – об’єкт нерухомості; жилі та нежилі будинки, призначені для 

проживання або повсякденного використання. 

Тимчасова споруда для провадження підприємницької діяльності – невелика 

одноповерхова пересувна споруда, яка не має закритого приміщення для 

тимчасового перебування людей, або стаціонарна споруда, яка має площу до 30 

кв.м, яка виконується із полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово 

без улаштування фундаментів. 

Жилий (житловий ) будинок – одна будівля капітального типу, призначена для 

проживання фізичних осіб. 

Нежилий (нежитловий) будинок – одна будівля капітального типу, призначена 

для інших ніж проживання фізичних осіб цілей. 

Власники об’єктів нерухомого майна – юридичні та фізичні особи, у тому числі 

фізичні особи-підприємці. 

Домоволодіння – два і більше будинків, з належними до них надвірними 

будівлями чи спорудами (чи без них), яким надана єдина адреса. 



 

Квартира – ізольоване помешкання в жилому будинку, призначене для 

проживання фізичних осіб. 

Комплекс нежилих будинків – дві і більше нежилих будівель виробничого, 

господарського, соціально-побутового призначення разом із надвірними 

спорудами та інженерними мережами (чи без них), яким надана єдина адреса. 

Окремі частини будинків – приміщення в будинках, зазначені в 

правовстановлюючих документах як самостійний об’єкт права власності, у 

тому числі нежилі приміщення громадського призначення, вбудовані в житлові 

будинки на першому та цокольному поверхах або прибудовані до жилих 

будинків, підвали; 

Приміщення службового, допоміжного та технічного призначення – комори, 

сараї, вбиральні, трансформаторні, сходові клітини, вестибюлі, перехідні 

шлюзи, позаквартирні коридори, колясочні, сміттєкамери, горища, 

вентиляційні камери та інші приміщення які входять до складу будинків, їх 

комплексів, домоволодінь, призначені для забезпечення їх експлуатації та 

обслуговування і не можуть бути самостійними об’єктами права власності. 

Самостійний об’єкт права власності – об’єкт нерухомого майна, визначений у 

правовстановлюючому документі шляхом присвоєння йому індивідуалізуючої 

ознаки (перелік будинків, що входять до складу комплексів нежилих будинків 

чи домоволодінь, найменування приміщень, їх площа, розташування згідно з 

планом тощо). 

Інші терміни у цьому Положенні вживаються у значенні, наведеному в 

Цивільному кодексі України, Законах України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», « Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень», «Про архітектурну діяльність». 

3. ПОРЯДОК ПРИСВОЄННЯ, ЗМІНИ ТА АНАЛЮВАННЯ 

АДРЕСИ ОБ’ЄКТАМ НЕРУХОМОГО МАЙНА, 

РОЗГЛЯД ТА ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ 

3.1. Присвоєння (зміна) поштової адреси об’єктам нерухомого майна 

здійснюється шляхом прийняття відповідних рішень виконавчим комітетом 

Новомар’ївської сільської  ради. Для присвоєння чи зміни поштових адрес 

об’єктам нерухомого майна юридичні та фізичні особи подають заяву на ім’я 

сільського голови. 

3.2. До заяви про присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомості додаються 

такі документи: 

– копія витягу з Єдиного державного реєстру підприємств, установ, організацій 

– для юридичної особи та фізичної особи – суб’єкта підприємницької 

діяльності; а для фізичної особи – копія паспорта та ідентифікаційного номера; 



 

– завірена в установленому порядку копія документа, що засвідчує право 

власності на земельну ділянку чи на її користування (з відповідним цільовим 

призначенням); 

– дозвіл на виконання будівельних робіт, виданий інспекцією державного 

архітектурно-будівельного контролю, у разі присвоєння поштової адреси 

об’єктам незавершеного капітального будівництва; 

– копія технічного паспорта на об’єкт нерухомості, з відміткою про «Прийнято 

на облік» такий об’єкт; 

– копія правовстановлюючого документа на об’єкт нерухомого майна, копія 

декларації про готовність об’єкта до експлуатації або сертифікат відповідності 

(для новозбудованих об’єктів); 

3.3. Останній термін подання заяв на присвоєння (зміни) поштової адреси 

становить 5 (п’ять) робочих днів до дати засідання виконавчого комітету. 

3.4. Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету розглядає заяви про 

присвоєння, зміну або анулювання поштової адреси та готує відповідний 

проект рішення виконавчого комітету сільської ради. 

3.5. Розгляд звернень та підготовка проектів рішень виконавчого комітету 

сільської  ради проводиться відповідно до вимог чинного законодавства             

( згідно Закону України «Про звернення громадян»). 

3.6. У разі відсутності підстав для надання чи зміни адреси (відсутності або 

подання неповного пакету документів, зазначених у цьому Положенні), 

виконавчим комітетом Новомар’ївської сільської  ради надається заявнику 

мотивована письмова відповідь щодо неможливості присвоєння чи зміни 

адреси. 

3.7. Присвоєння та зміна поштових адрес (поділ з присвоєнням окремого 

поштового номера) об’єктам нерухомого майна здійснюється шляхом 

прийняття відповідних рішень виконавчого органу сільської ради, на території 

якого розміщений об’єкт нерухомого майна. 

3.8. Присвоєння самостійних поштових адрес чи їх зміна допускається об’єктам 

нерухомого майна (житлові будинки (садиби), адміністративні, господарські, 

промислові та побутові будівлі і споруди або їх частини, тощо) розташованим 

на земельних ділянках, які знаходяться у власності, оренді або постійному 

користуванні та переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх 

цільового призначення. 

3.9. Об’єктам нерухомості, що знаходяться на перетині вулиць присвоюється 

адреса по вулиці, на яку виходить головний фасад цього об’єкта. 

3.10.   Не надаються поштові адреси наступним об’єктам нерухомого майна: 



 

   -     спорудам, які встановлені тимчасово без улаштування фундаменту; 

       - окремо розташованим гаражам, гаражним підприємствам, автозаправним 

станціям при відсутності документів про надання земельної ділянки у 

власність, оренду під капітальне будівництво або постійне користування; 

  -     вбудованим приміщенням; 

  -   приміщенням службового, допоміжного та технічного призначення, 

розташованим у будівлях та житлових будинках, інженерним мережам; 

  -  об’єктам, які відносяться до категорії самочинного будівництва, без 

наявності оформлених документів відповідно до законодавства та Порядку чи 

рішень відповідного суду. 

 - об’єктам за які не проводилась сплата пайової участі у створенні 

соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури Новомар’ївської 

сільської  ради. 

 

3.11.         Присвоєння самостійних поштових адрес об’єктам нерухомого майна, 

які у встановленому законом порядку прийняті в експлуатацію, здійснюється за 

пропозицією виконавчого комітету Новомар’ївської сільської  ради на підставі 

документу, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта 

проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і 

правилам. 

3.12.         Відповідно до цього Положення, у залежності від виду та 

особливостей об’єктів нерухомого майна, присвоюються такі види адрес: 

адреси жилих (житлових) будинків, будинковолодіння, квартир. Жилим 

(житловим) будинкам, будинковолодінням, квартирам присвоюється адреса, 

яка складається з назви вулиці, номера будинку (будинковолодіння), та номера 

квартири (за наявності). Номер будинку (будинковолодіння) позначається 

відповідною арабською цифрою, номер квартири – відповідною арабською 

цифрою після слова «квартира». Наприклад: вул. Садова, 2, кв. 7. Адреси 

нежилих (нежитлових) будинків, їх комплексів, окремих частин нежилих 

(нежитлових) будинків. Нежилим (нежитловим) будинкам, їх комплексам, 

окремим частинам нежилих (нежитлових) будинків присвоюється адреса, яка 

складається з назви вулиці, номера будинку об’єкта нерухомого майна та 

номера частини об’єкта нерухомого майна (за наявності). Номер об’єкта 

позначається відповідною арабською цифрою, а номер частини будинку – з 

вказівкою номера приміщення відповідною арабською цифрою. Наприклад: 

вул. Садова, 2. 

3.13.         У випадках, коли на відповідній вулиці збудовано нові жилі будинки 

(будинковолодіння), нежилі будинки виробничого, господарського, соціально-

побутового та іншого призначення, їх комплекси, і їм, виходячи з вже наявної 

нумерації об’єктів нерухомого майна по вулиці, на якій вони фактично 

знаходяться, неможливо надати номер, який є цілим числом, такий об’єкт 

нерухомого майна при наданні адреси позначається номером найближчого 

об’єкта нерухомого майна по відповідному боці вулиці в бік зменшення з 

додатком літературного індексу (а, б, в). Наприклад: по вул. Садовій між 



 

жилими будинками 15 та 17 збудовано ще один. У цьому випадку йому 

присвоюється адреса: вул. Садова, 15а. 

3.14.  При присвоєнні адреси об’єктам нерухомого майна використовуються 

наступні типи: вулиця; провулок; площа; інші (шлях, майдан, сквер тощо). 

Вулиці зазначаються в адресі таким чином: спочатку вказується один із типів 

вулиці, а потім її назва. Найменування вулиць, які віднесені до типу «інші», 

можуть зазначатися в адресі таким чином: спочатку назва вулиці, а потім її тип. 

Назви вулиць, які складаються з імені та прізвища, зазначаються в адресі таким 

чином: спочатку – ім’я, а потім – прізвище. 

Назви вулиць, які походять від псевдонімів, зазначаються в звичайному 

порядку. 

Назви вулиць, які складаються із звання та прізвища, зазначаються в адресі 

таким чином: спочатку – звання, а потім – прізвище. 

3.15.  Присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомого майна, які у 

встановленому законом порядку прийняті в експлуатацію, здійснюється 

виконавчим комітетом сільської  ради, на території якого розміщений об’єкт 

нерухомого майна на підставі документу, що засвідчує відповідність 

закінченого будівництвом об’єкта проектній документації, державним 

будівельним нормам, стандартам і правилам. 

3.16.   При реконструкції об’єктів, у результаті якої утворилися окремі об’єкти 

нерухомості чи об’єднано декілька об’єктів в один або у випадку поділу 

(об’єднання) об’єкта нерухомості (садиби), заявник звертається до виконавчого 

органу  сільської  ради з відповідною заявою на ім’я сільського голови. 

3.17.  Заява про присвоєння поштової адреси підписується власником 

(співвласниками) об’єкта нерухомості та подається особисто, через 

уповноважену особу або надсилається рекомендованим листом з описом 

вкладення. 

3.18.  Для закінчених реконструкцією об’єктів, у результаті яких утворилися 

окремі об’єкти нерухомості чи об’єднано декілька об’єктів в один або у 

випадку поділу об’єкта нерухомості до заяви додаються: 

–  копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької 

діяльності, статуту підприємства (для  юридичних осіб), паспорта і довідки про 

присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб), посвідчена 

нотаріально довіреність (для уповноважених осіб); 

– копія документа, що свідчить про прийняття реконструйованого об’єкта в 

експлуатацію; 

– завірена в установленому порядку копія документа, що засвідчує право 

власності на земельну ділянку чи користування земельною ділянкою; 



 

– копія правовстановлюючого документа, який підтверджує право власності 

заявника на об’єкт нерухомого майна (завірена в установленому порядку); 

–  технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна; 

– висновок щодо технічної можливості поділу (виділу в натурі частки) з об’єкта 

нерухомого майна; 

– інформаційну довідку з Державного Реєстру речових прав. 

3.19.   Поділ на окремі об’єкти нерухомого майна здійснюється відповідно до 

законодавства з наданням кожному об’єкту самостійної поштової адреси та 

повинен відповідати умовам, що передбачені чинними державними 

будівельними нормами і правилами. 

3.20. Підставами для анулювання адреси об’єкти житлового будинку, будівлі, 

споруди, є повне руйнування (ліквідація) самого об’єкта адресації, скасування 

рішення про надання земельних ділянок, розподіл об’єкта на самостійні 

частини з присвоєнням кожній частині нових адрес, тощо. 

3.21. Для анулювання адреси об’єкту до заяви додаються такі документи: 

– для фізичної особи – копія паспорта, ідентифікаційний номер; 

– для юридичної особи та фізичної особи підприємця – копія свідоцтва про 

державну реєстрацію; 

– копія правовстановлюючих документів, що посвідчують право власності на 

об’єкт нерухомого майна; 

– документи, що підтверджують право власності або користування земельною 

ділянкою (за наявності); 

– інформацію про знесення (руйнування) будівлі і зняття її з технічного обліку 

або розподіл інвентарної справи на частини у зв’язку з присвоєнням кожній 

частині будівлі різних адрес; 

– фото фіксація об’єкта; 

– інші документи у разі необхідності. 

4. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

4.1. Підставою для звернення до відділу Державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно є рішення виконавчого комітету Новомар’ївської сільської  

ради про надання поштової адреси об’єкту будівництва. 

4.2. Адреси об’єктів нерухомого майна, розташованих на території 

Новомар’ївської сільської, присвоєні до набрання чинності даного Положення, 

зберігаються та можуть бути змінені для приведення у відповідність до цього 

Положення. 



 

 

4.3. Підставою для відмови в присвоєнні чи зміні поштової адреси, крім 

зазначених у Положенні, може бути: 

– порушення вимог державних будівельних норм і правил при поділі 

(об’єднанні) об’єктів; 

– подання заявником недостовірних відомостей; 

– подання заявником неповного пакету документів. 

4.4. Спори з приводу присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомості 

вирішуються в установленому законодавством порядку. 

 

Секретар сільської ради                                                             Ніна СМОЧКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                  



 

 
 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

30 червня 2021 року № 10 

           Новомар’ївка 

 

Про внесення змін до рішення                                            VІІІ сесія 

сільської ради «Про затвердження                                      восьмого скликання                                                                                       

складу виконавчого комітету» 

від 18.11.2020 року № 13  

 

       Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до рішення Новомар’ївської  сільської ради «Про затвердження 

складу виконавчого комітету» від 18.11.2020 року № 13, а саме:  

         1.2. вивести зі складу виконавчого комітету Степанова Віктора 

Івановича в зв’язку зі смертю; 

       1.2.  включити до складу виконавчого комітету Новомар’ївської 

сільської ради в зв’язку з призначенням на посади начальників відділів: 

       - Погасій Валентину Петрівну – начальника відділу земельних ресурсів 

та природокористування; 

      - Ісадченко Мар’яну Василівну – начальника відділу соціального 

захисту населення; 

      - Пруднікову Оксану Олександрівну – начальника відділу- головного 

бухгалтера відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності. 

2. Затвердити оновлений склад виконавчого комітету Новомар’ївської 

сільської ради в кількості сімнадцяти  осіб (Додаток 1) 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету Новомар’ївської сільської ради (Г.СОЛОВЙОВА). 

 

 

Сільський голова                                                                       Тамара ФЕСЬКО 

 

 

 



 

Додаток 1 

до рішення сільської ради 

                                                                           від 30 червня 2021 року №10 

 

 

Склад 

виконавчого комітету Новомар’ївської сільської ради 

 

1. Фесько Тамара Миколаївна – сільський голова; 

2. Глаголенко Наталя Кирилівна – перший заступник сільського голови; 

3. Маєр Олена Володимирівна – заступник сільського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради; 

4. Смочко Ніна Миколаївна – секретар сільської ради; 

5. Соловйова Галина Анатоліївна – керуюча справами (секретар) виконавчого 

комітету сільської ради; 

6. Калько Альона Володимирівна - начальник відділу соціального захисту 

населення та захисту прав дітей виконавчого комітету  сільської ради; 

7.Слюсаренко Тетяна Павлівна – начальник фінансового відділу;  

8. Осипенко Вікторія Василівна – начальник відділу організаційно-кадрової, 

правової роботи, організаційної діяльності та з питань діловодства; 

9. Гридін Олександр Вікторович – начальник відділу земельних відносин, 

комунальної власності, інфраструктури, ЖКГ, благоустрою та господарського 

забезпечення; 

10. Погасій Валентина Петрівна– начальник відділу земельних ресурсів та 

природокористування; 

11. Ісадченко Мар’яна Василівна – начальник відділу соціального захисту 

населення; 

12. Пруднікова Оксана Олександрівна – начальник відділу фінансів, 

бухгалтерського обліку та звітності; 

13. Козакевич Антоніна Анатоліївна –  староста Кам’яно-Костуватського 

старостинського округу № 1; 

14. Бондаренко Олександр Миколайович – староста Костуватського 

старостинського округу № 2; 

15. Швед Володимир Іванович – староста Миролюбівського старостинського 

округу № 3; 

16.Мисько Світлана Миколаївна - староста Ганнівського старостинського 

округу № 4; 

17. Єфіменко Валентин Іванович - староста Григорівського старостинського 

округу № 5. 

 

 

Секретар сільської ради                                                                Ніна СМОЧКО  

 
                                                                                                                                              

 



 

 
 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

  30 червня  2021 року   № 11  

        Новомар’ївка 

   

Про резервування земельних                                             VІІІ сесія 

ділянок для учасників АТО/ООС                                       восьмого скликання                                                                                       

на території Миролюбівського  

старостинського округу №3 

 

         Відповідно до пункту 34 частини першої   статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статті 12,19,20,118,121,123 Земельного 

кодексу України, розпорядження Кабінету Міністрів  України 31.01.2018 року   

№ 60-р, ст.50  Закону України «Про землеустрій», враховуючи розпорядження 

Кабінету Міністрів України  від 19.08.2015року №898-р «Питання забезпечення 

учасників антитерористичної операції та сімей загиблих учасників АТО 

земельними ділянками», розглянувши клопотання старости Миролюбівського 

старостинського округу про резервування земельних ділянок,   сільська рада  

  

 ВИРІШИЛА: 

 

1. Зарезервувати на території Миролюбівського старостинського округу №5 
земельну ділянку  орієнтовною  площею 11.00 га для передачі їх у власність 
учасникам АТО/ООС для ведення особистого селянського господарства в межах 
норм безоплатної приватизації. 
 

  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань АПК, земельних відносин, будівництва, транспорту, 

зв’язку, екології, благоустрою, житлово-комунального господарства, 

комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг. 

 

 

 

Сільський голова                                                                      Тамара ФЕСЬКО 

 

 
                                                                                                                  
 



 

 
 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 30 червня 2021 року   № 12   

        Новомар’ївка  
  

Про встановлення місцевих                                            VIIІ сесія сільської ради                   

податків та зборів на території                                        восьмого скликання                

Новомар’ївської сільської ради 

 

 

Керуючись ст. 10, пункту 12.3 статті 12, 266, 267,274, 284, 293 

Податкового кодексу України Податкового кодексу України, ст. 143 

Конституції України та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України   

«Про місцеве самоврядування в Україні» враховуючи висновок постійної 

комісії сільської ради  з питань планування бюджету та фінансів  від  29.06.2021 

року, заслухавши і обговоривши інформацію головного спеціаліста  сільської 

ради Погасій В.П.,  Новомар’ївська сільська  рада 
 

ВИРІШИЛА:   

  

1. Встановити на території Новомар’ївської сільської ради: 

1) ставки земельного податку, згідно з додатком 1; 

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 

статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2. 

3) Визначити, що рішення Новомар’ївської сільської ради від 26.06.2020 року 

№ 17 «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 

території Новомар’ївської сільської ради» втрачає чинність з 31.12.2021 року. 

4) ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з 

додатком 3; 

5) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 

266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за переліком 

згідно з додатком 4. 

6) Визначити, що рішення Новомар’ївської сільської ради від 26.06.2020 року 

№ 18 «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно 

відмінне від земельної ділянки на території Новомар’ївської сільської ради» 

втрачає чинність з 31.12.2021 року. 

7) Єдиний податок для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену 

систему оподаткування, обліку та звітності та віднесені до першої та другої 



 

групи платників єдиного податку, визначених у підпунктах 1 і 2 пункту 293.2 

статті 293 Податкового кодексу України згідно з додатком 5. 

8) Визначити, що рішення Новомар’ївської сільської ради від 26.06.2020 року 

№ 20 «Про встановлення ставок єдиного податку за видами діяльності на 

території  Новомар'ївської об’єднаної територіальної громади» втрачає 

чинність з 31.12.2021 року.  

9) Затвердити Порядок сплати транспортного податку на території 

Новомар'ївської сільської ради згідно з додатком 6. 

10) Визначити, що рішення Новомар’ївської сільської ради від 26.06.2020 року 

№ 19 «Про затвердження порядку транспортного податку на території                                      

Новомар'ївської об’єднаної територіальної громади» втрачає чинність з 

31.12.2021 року.  

2. Рішення набирає чинності з 01.01.2022 року 

3. Дане рішення оприлюднити  на інформаційному  стенді Новомар’ївської 

сільської ради та на офіційному веб-сайті Новомар’ївської сільської ради. 

4. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради  з питань планування фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку громади та інвестицій. 

 

 

Сільський голова                                                           Тамара ФЕСЬКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 1  

                                                                                     до рішення Новомар’ївської   

                                                                                     сільської  ради                      

                                                                                     від 30.06.2021 року  № 12 

 

Ставки земельного податку, 

встановлюються та вводяться в дію з 01.01.2022 року.                             

Адміністративно-територіальна одиниця, на яку поширюється дія 

рішення органу місцевого самоврядування: 
 

Код 

області2 

Код 

району2 

Код КОАТУУ2 Назва2 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

4821483900: 

4821483901 

4821483902 

Новомар’ївська сільська рада: 

с. Новомар’ївка 

с. Обухівка 

 

 

14 

14 

14 

14 

 

 

14 

14 

14 

14 

 

 

4821483903 

4821483904 

4821483910 

4821483911 

Кам’яно-Костуватський 

старостинський округ: 

с. Кам’яно-Костувате 

с. Кам’янопіль 

с. Прищепівка 

с. П’ятихатки 

 

14 

14 

14 

 

14 

14 

14 

 

4821483907 

4821483906 

4821483912 

Миролюбівський старостинський округ 

с. Миролюбівка 

с. Юр’ївка 

с. Лісове 

 

14 

14 

14 

 

14 

14 

14 

 

4821483905 

4821483909 

4821483908 

Костуватський старостинський округ 

с. Костувате 

с. Петрівка Перша 

с. Петрівка Друга 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

4821480400: 

4821480401 

4821480403 

4821480404 

4821480405 

4821480406 

4821480407 

4821480408 

Ганнівський старостинський округ 

с. Ганнівка 

с. Воронине 

с. Дарниця 

с. Єлизаветівка 

с. Мостове 

с. Новофедорівка 

с. Цибульки 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

4821480800: 

4821480801 

4821480802 

4821480803 

4821480804 

4821480805 

4821480806 

4821480807 

Григорівський старостинський округ 

с. Григорівка 

с. Антонівка 

с. Людмилівка 

с. Михайло-Жуково 

с. Орлове Поле 

с. Тимофіївка 

с. Степове 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5_(%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8


 

 

 
 

Вид цільового призначення земель 3 

Ставки податку4  

(% нормативної грошової оцінки)  

За земельні ділянки, 

нормативну грошову 

оцінку яких проведено 

(незалежно від 

місцезнаходження) 

За земельні ділянки за 

межами населених 

пунктів, нормативну 

грошову оцінку яких 

не проведено 

 

Код3 

 

Назва3 

Для 

юридич-

них осіб 

для 

фізичних 

осіб 

для 

юридич-

них осіб 

для 

фізичних 

осіб 

1 2 3 4 5 6 

01 Землі сільськогосподарського 

призначення  

Х Х Х Х 

01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва   

1,00 1,00 5,00 5,00 

01.02 Для ведення фермерського 

господарства  

1,00 1,00 5,00 5,00 

01.03 Для ведення особистого селянського 

господарства  

1,00 1,00 5,00 5,00 

01.04 Для ведення підсобного сільського 

господарства  

1,00 1,00 5,00 5,00 

01.05 Для індивідуального садівництва  1,00 1,00 5,00 5,00 

01.06 Для колективного садівництва  1,00 1,00 5,00 5,00 

01.07 Для городництва  1,00 1,00 5,00 5,00 

01.08 Для сінокосіння і випасання худоби  1,00 1,00 5,00 5,00 

01.09 Для дослідних і навчальних цілей  1,00 1,00 5,00 5,00 

01.10 Для пропаганди передового досвіду 

ведення сільського господарства  

1,00 1,00 5,00 5,00 

01.11 Для надання послуг у сільському 

господарстві  

1,00 1,00 5,00 5,00 

01.12 Для розміщення інфраструктури 

оптових ринків сільськогосподарської 

продукції  

1,00 1,00 5,00 5,00 

01.13 Для іншого сільськогосподарського 

призначення   

1,00 1,00 5,00 5,00 

01.14 Для цілей підрозділів 01.01 - 01.13 та 

для збереження та використання 

земель природно-заповідного фонду  

- - - - 

02 Землі житлової забудови  Х Х Х Х 

02.01 Для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка)   

0,03 0,03 - - 

02.02 Для колективного житлового 

будівництва  

0,03 0,03 - - 

02.03 Для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового 

будинку  

0,03 0,03 - - 

02.04 Для будівництва і обслуговування 

будівель тимчасового проживання  

0,03 0,03 - - 



 

02.05 Для будівництва індивідуальних 

гаражів   

0,03 0,03 - - 

02.06 Для колективного гаражного 

будівництва  

0,03 0,03 - - 

02.07 Для іншої житлової забудови   0,03 0,03 - - 

02.08 Для цілей підрозділів 02.01 - 02.07 та 

для збереження та використання 

земель природно-заповідного фонду  

0,03 0,03 - - 

03 Землі громадської забудови  Х Х Х Х 

03.01 Для будівництва та обслуговування 

будівель органів державної влади та 

місцевого самоврядування   

1,00 1,00 5,00 5,00 

03.02 Для будівництва та обслуговування 

будівель закладів освіти  

1,00 1,00 5,00 5,00 

03.03 Для будівництва та обслуговування 

будівель закладів охорони здоров'я та 

соціальної допомоги  

1,00 1,00 5,00 5,00 

03.04 Для будівництва та обслуговування 

будівель громадських та релігійних 

організацій  

1,00 1,00 5,00 5,00 

03.05 Для будівництва та обслуговування 

будівель закладів культурно-

просвітницького обслуговування   

1,00 1,00 5,00 5,00 

03.06 Для будівництва та обслуговування 

будівель екстериторіальних 

організацій та органів  

1,00 1,00 5,00 5,00 

03.07 Для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі  

1,00 1,00 5,00 5,00 

03.08 Для будівництва та обслуговування 

об'єктів туристичної інфраструктури 

та закладів громадського харчування  

1,00 1,00 5,00 5,00 

03.09 Для будівництва та обслуговування 

будівель кредитно-фінансових 

установ  

1,00 1,00 5,00 5,00 

03.10 Для будівництва та обслуговування 

будівель ринкової інфраструктури  

1,00 1,00 5,00 5,00 

03.11 Для будівництва та обслуговування 

будівель і споруд закладів науки  

1,00 1,00 5,00 5,00 

03.12 Для будівництва та обслуговування 

будівель закладів комунального 

обслуговування  

1,00 1,00 5,00 5,00 

03.13 Для будівництва та обслуговування 

будівель закладів побутового 

обслуговування   

1,00 1,00 5,00 5,00 

03.14 Для розміщення та постійної 

діяльності органів МНС 

1,00 1,00 5,00 5,00 

03.15 Для будівництва та обслуговування 

інших будівель громадської забудови   

1,00 1,00 5,00 5,00 

03.16 Для цілей підрозділів 03.01 - 03.15 та 

для збереження та використання 

земель природно-заповідного фонду 

- - - - 

04 Землі природно-заповідного фонду  Х Х Х Х 

04.01 Для збереження та використання 1,00 1,00 5,00 5,00 



 

біосферних заповідників  

04.02 Для збереження та використання 

природних заповідників  

1,00 1,00 5,00 5,00 

04.03 Для збереження та використання 

національних природних парків  

1,00 1,00 5,00 5,00 

04.04 Для збереження та використання 

ботанічних садів  

1,00 1,00 5,00 5,00 

04.05 Для збереження та використання 

зоологічних парків  

1,00 1,00 5,00 5,00 

04.06 Для збереження та використання 

дендрологічних парків  

1,00 1,00 5,00 5,00 

04.07 Для збереження та використання 

парків-пам'яток садово-паркового 

мистецтва  

1,00 1,00 5,00 5,00 

04.08 Для збереження та використання 

заказників  

1,00 1,00 5,00 5,00 

04.09 Для збереження та використання 

заповідних урочищ  

1,00 1,00 5,00 5,00 

04.10 Для збереження та використання 

пам'яток природи  

1,00 1,00 5,00 5,00 

04.11 Для збереження та використання 

регіональних ландшафтних парків  

- - - - 

05 Землі іншого природоохоронного 

призначення  

Х Х Х Х 

06 Землі оздоровчого призначення 

(землі, що мають природні лікувальні 

властивості, які використовуються або 

можуть використовуватися для 

профілактики захворювань і лікування 

людей)   

Х Х Х Х 

06.01 Для будівництва і обслуговування 

санаторно-оздоровчих закладів  

1,00 1,00 5,00 5,00 

06.02 Для розробки родовищ природних 

лікувальних ресурсів  

1,00 1,00 5,00 5,00 

06.03 Для інших оздоровчих цілей  1,00 1,00 5,00 5,00 

06.04 Для цілей підрозділів 06.01 - 06.03 та 

для збереження та використання 

земель природно-заповідного фонду  

1,00 1,00 5,00 5,00 

07 Землі рекреаційного призначення  Х Х Х Х 

07.01 Для будівництва та обслуговування 

об'єктів рекреаційного призначення  

1,00 1,00 5,00 5,00 

07.02 Для будівництва та обслуговування 

об'єктів фізичної культури і спорту  

1,00 1,00 5,00 5,00 

07.03 Для індивідуального дачного 

будівництва  

1,00 1,00 5,00 5,00 

07.04 Для колективного дачного 

будівництва   

1,00 1,00 5,00 5,00 

07.05 Для цілей підрозділів 07.01 - 07.04 та 

для збереження та використання 

земель природно-заповідного фонду  

1,00 1,00 5,00 5,00 

08 Землі історико-культурного 

призначення  

Х Х Х Х 

08.01 Для забезпечення охорони об'єктів 1,00 1,00 5,00 5,00 



 

культурної спадщини   

08.02 Для розміщення та обслуговування 

музейних закладів  

1,00 1,00 5,00 5,00 

08.03 Для іншого історико-культурного 

призначення  

1,00 1,00 5,00 5,00 

08.04 Для цілей підрозділів 08.01 - 08.03 та 

для збереження та використання 

земель природно-заповідного фонду  

1,00 1,00 5,00 5,00 

09 Землі лісогосподарського 

призначення  

Х Х Х Х 

09.01 Для ведення лісового господарства і 

пов'язаних з ним послуг   

0,1 0,1 0,1 0,1 

09.02 Для іншого лісогосподарського 

призначення   

0,1 0,1 0,1 0,1 

09.03 Для цілей підрозділів 09.01 - 09.02 та 

для збереження та використання 

земель природно-заповідного фонду  

0,1 0,1 0,1 0,1 

10 Землі водного фонду  Х Х Х Х 

10.01 Для експлуатації та догляду за 

водними об'єктами  

2,00 2,00 5,00 5,00 

10.02 Для облаштування та догляду за 

прибережними захисними смугами  

2,00 2,00 5,00 5,00 

10.03 Для експлуатації та догляду за 

смугами відведення  

2,00 2,00 5,00 5,00 

10.04 Для експлуатації та догляду за 

гідротехнічними, іншими 

водогосподарськими спорудами і 

каналами  

2,00 2,00 5,00 5,00 

10.05 Для догляду за береговими смугами 

водних шляхів  

2,00 2,00 5,00 5,00 

10.06 Для сінокосіння  2,00 2,00 5,00 5,00 

10.07 Для рибогосподарських потреб  2,00 2,00 5,00 5,00 

10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, 

рекреаційних, спортивних і 

туристичних цілей  

2,00 2,00 5,00 5,00 

10.09 Для проведення науково-дослідних 

робіт  

2,00 2,00 5,00 5,00 

10.10 Для будівництва та експлуатації 

гідротехнічних, гідрометричних та 

лінійних споруд  

2,00 2,00 5,00 5,00 

10.11 Для будівництва та експлуатації 

санаторіїв та інших лікувально-

оздоровчих закладів у межах 

прибережних захисних смуг морів, 

морських заток і лиманів  

2,00 2,00 5,00 5,00 

10.12 Для цілей підрозділів 10.01 - 10.11 та 

для збереження та використання 

земель природно-заповідного фонду  

- - - - 

11 Землі промисловості  Х Х Х Х 

11.01 Для розміщення та експлуатації  

основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємствами, 

що пов'язані з користуванням надрами 

2,00 2,00 5,00 5,00 



 

  

11.02 Для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості  

2,00 2,00 5,00 5,00 

11.03 Для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд будівельних 

організацій та підприємств  

2,00 2,00 5,00 5,00 

11.04 Для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та 

розподілення газу, постачання пари та 

гарячої води, збирання, очищення та 

розподілення води)  

2,00 2,00 5,00 5,00 

11.05 Для цілей підрозділів 11.01 - 11.04 та 

для збереження та використання 

земель природно-заповідного фонду  

2,00 2,00 5,00 5,00 

12 Землі транспорту  Х Х Х Х 

12.01 Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд залізничного 

транспорту  

3,00 3,00 5,00 5,00 

12.02 Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд морського 

транспорту   

2,00 2,00 5,00 5,00 

12.03 Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд річкового 

транспорту   

2,00 2,00 5,00 5,00 

12.04 Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд автомобільного 

транспорту та дорожнього 

господарства  

2,00 2,00 5,00 5,00 

12.05 Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд авіаційного 

транспорту  

2,00 2,00 5,00 5,00 

12.06 Для розміщення та експлуатації 

об'єктів 

 трубопровідного транспорту  

2,00 2,00 5,00 5,00 

12.07 Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд міського 

електротранспорту  

2,00 2,00 5,00 5,00 

12.08 Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд додаткових 

транспортних послуг та допоміжних 

операцій  

2,00 2,00 5,00 5,00 

12.09 Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд іншого наземного 

транспорту  

2,00 2,00 5,00 5,00 

12.10 Для цілей підрозділів 12.01 - 12.09 та 

для збереження та використання 

земель природно-заповідного фонду  

2,00 2,00 5,00 5,00 



 

13 Землі зв'язку  Х 5,00 Х Х 

13.01 Для розміщення та експлуатації 

об'єктів і споруд телекомунікацій  

3,00 3,00 5,00 5,00 

13.02 Для розміщення та експлуатації 

будівель та споруд об'єктів поштового 

зв'язку  

2,00 2,00 5,00 5,00 

13.03 Для розміщення та експлуатації інших 

технічних засобів зв'язку  

3,00 3,00 5,00 5,00 

13.04 Для цілей підрозділів 13.01 - 13.03, 

13.05 та для збереження і 

використання земель природно-

заповідного фонду 

3,00 3,00 5,00 5,00 

14 Землі енергетики  Х Х Х Х 

14.01 Для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об'єктів 

енергогенеруючих підприємств, 

установ і організацій   

3,00 3,00 5,00 5,00 

14.02 Для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об'єктів передачі 

електричної та теплової енергії  

3,00 3,00 5,00 5,00 

14.03 Для цілей підрозділів 14.01 - 14.02 та 

для збереження та використання 

земель природно-заповідного фонду  

3,00 3,00 5,00 5,00 

15 Землі оборони  Х Х Х Х 

15.01 Для розміщення та постійної 

діяльності Збройних Сил України 

1,00 1,00 5,00 5,00 

15.02 Для розміщення та постійної 

діяльності внутрішніх військ МВС 

1,00 1,00 5,00 5,00 

15.03 Для розміщення та постійної 

діяльності Державної прикордонної 

служби України 

1,00 1,00 5,00 5,00 

15.04 Для розміщення та постійної 

діяльності Служби безпеки України 

1,00 1,00 5,00 5,00 

15.05 Для розміщення та постійної 

діяльності Державної спеціальної 

служби транспорту 

1,00 1,00 5,00 5,00 

15.06 Для розміщення та постійної 

діяльності Служби зовнішньої 

розвідки України 

1,00 1,00 5,00 5,00 

15.07 Для розміщення та постійної 

діяльності інших, створених 

відповідно до законів України, 

військових формувань 

1,00 1,00 5,00 5,00 

15.08 Для цілей підрозділів 15.01 - 15.07 та 

для збереження та використання 

земель природно-заповідного фонду 

- - - - 

16 Землі запасу  1,00 1,00 5,00 5,00 

17 Землі резервного фонду  1,00 1,00 5,00 5,00 

18 Землі загального користування  1,00 1,00 5,00 5,00 



 

19 Для цілей підрозділів 16 - 18 та для 

збереження та використання земель 

природно-заповідного фонду  

- - - - 

__________ 
1 Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення 

земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548. 

2 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 

30.2 статті 30, статей 274 і 277 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі 

потреби чотирма) десятковими знаками після коми.  

3 Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються/можуть звільнятися 

повністю або частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281-283 Податкового 

кодексу України. 

 

 

 Секретар сільської ради                                                         Ніна СМОЧКО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

Додаток 2  

                                                                                     до рішення Новомар’ївської   

                                                                                     сільської  ради                      

                                                                                     від 30.06.2021 року  № 12 

 

 

ПЕРЕЛІК 

пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно                                     



lo4aror Nl 2
4o piruenns HosoMap'i'ncrxoi
cinrcrroT pa1u
sia 30.06.2021poKy Ns 12

fIEPEJIIK
nirrr grr SirurrHrlx ra loprlAnrrHlrx oci6, HaAaHrrx ni4uoni4Ho Ao rryHKTy Zg4.lcrarri 284 lloaarKoBoro KoAeKcy YrcpaTuu, is cu.naru 3eMeJrb"o.o ;;A;;;ti-llinrrn BcraHoBJrrororbc-tr ra BBoArrbcs B 4iro s 01.01 .2022poKy.

*y::l:-arrdBHo-repuropianrui o4uuuqi a6o uacereui nyur rr, ulorepzropii
o6'e4H aHHX TeplzToplanbHHX Ha tKr lloltll4prce:Ircg ric nilrreggq

Kor
o6.nacri2

Koa
pafionv2

Koa KOATyy2 H";;7
T4

I4
I4

I4
t4
I4

4821483900:
482148390r
4821483902

Honolaap' iscrra cilrcma pa1a:
c. HoeoMap,inrca

c. O6yxinra
Kana'.f,Ho-Km
crapocrr4".un"fi oKpyr:
c. Kalr'.sHo-Kocrynare

c. Kavr'snolilr
c. llpurqeuisra
c. ll'srzxaTKu

I4
T4

T4

I4

l4
t4
t4
t4

4821483903
4821483904
48214839t0
4821483911

I4
l4
I4

t4
t4
t4

4821483907
4821483906
4821483912

Mupolro6incrrzfi crapocrr.rucxzfi oKpyr
c. Muponro6ieKa

c. IOp'inra
c. Jlicone

t4
t4
I4

t4
t4
I4

482148390s
4821483909
4821483908

Kocrynarcrrczfi crapocrnsctrzfi oKpyr
c. Kocrynare

c. flerpinra llepura
c. llerpisKa,{pyra

t4
t4
t4
t4
t4
t4
t4
t4

l4
l4
t4
l4
t4
t4
l4
I4

4821480400.
4821480401
4821480403
4821480404
482148040s
4821480406
4821480407
4821480408

I annincmzfi crapocrlrHcbKr.rfi oxpyr
c. faHnisxa

c. BopoHuue
c..{apunqr

c. erursanerisrca
c. Mocroee

c. HonoSe4opinxa
c. Uz6yJrbKHt4

t4
t4
14

l4
I4
T4

I4
I4
t4
t4
t4
14

t4

4821480800:
4821480801
4821480802
4821480803
482t480804
4821480805
482t480806

I pnropincrrzfi crapocruscrrufi oKpyr
c. fpraropinr<a
c. AHroHisKa

c. Jlrc4rranlinra
c. Muxafino-Xyrono

c. Opnone llone
c. Tunao$iinra



t4 l4 | 4821480807 c. Crenose
fpyua nnaruurcin, rcareropir / qilrone

[pu3HarleHHs 3eMerbuux gi.tnnorc
Poruip ni.urru
'niAcorrcin cyMrr
ronaTKoBofo
ro6ontslaHHq 3a

rix)
ll.fli,rrrn uloAo crrJraru 3eMeJrb'ofo rroAarKy glr Qi:u.urnx oci6
ll. Bia cnrarn noAarKy leirsHqrorscq:

11.1. 
iHna,riau nepuroi i 4pyroi rpynr4;

11.2. $isuvui oco6u, qxi suxosyrorb rpbox i Oilrure 4irefi eiroNr ao 1g porin;
11.3. ueuciouepu (sa nirorr,r);

11.4. 
eerepanz eifiHu ra oco6u, Ha rKr.rx tromltpro€T:.,cs [is 3axou.v yxpainu "flpo

I craryc eerepanie eifiHr,r. rapaHriiix couianrHoro gaxucrv";

11.5. $i:uuni oco6n, snsHaHi 3aKoHoM oco6auz, rxi uocrpax{Airnn nrracri4or
| 9opHo6nlrcsroT raracrpoSn.
p. 3ninruenHs siA crrJrarr.r rroAarKy 3a 3eMeJrbui girnrxu, nepe46auene Ant
I 

nianoniaHoi rareropii $isuuHux oci6 nynrrou I qroro pirueHux, rouuproerbc{
I 

Ha 3eMenbHl AHrHKr,r 3a Ko)KHr,rM BrrAoM Br.rKopr.rcraHHr y Mexax rpaHr,rrrHHx

I HopM:

p.l. !^nx BeAeHHt oco6ucroro ceJltHcbKofo rocroAapcrBa - y po:rvripi He 6inrrr sK

| 2 rexrapu;

?.?. I" 6yaieuuurea ra o6cryfoByBaHHr )ro.rrrroBoro 6y4r,rnry, rocnoAapcbKr.rx

I 
byArBenb l crropyA (npucagu6na 4irgrrra): y cerax - ne 6inrur sK 0,25 reKrapa, B

l^c-emua1 
- ne 6imru rx 0,15 rerrapa, s N,ricrax - ne 6i,rrur gx 0,10 reKrapa;

f.3.. rlt inaveiaya,rbHoro AaqHofo 6yainnuurBa - He 6imur sx 0,l0."nrupu;
1.4. utt 6yainHnursa iuAr.rsilyaJrbHr.rx rapaxin - He 6irsu qr 0,01 ."nrupu; 

-

f.5. rut BeAeHHq caAinHrzqrea - He 6i.rmrl sx},l2reKrapa.
lr n.

P. 
Ota crJrarr.r rroAarKy gninrn.flrorbcs Ha nepioA Aii e4unoro noAarKy uerneproi

| 
.pyn, BJTacHHKH 3eMeJrbHr4x Ainruor, 3eMeJrbHtlx qacroK (nain) ra

| :eulexopucrynavi 3a yMoBI4 nepe4a.ri 3eMenbHr4x 4inxHox ra 3eMeJrbHr{x qacroK

l_(natn).e 
opeHAy nrrarHr.rKy €AHHoro norarKy uerneproi rpyrru. 

]

fnto $i:uuua oco6a, BH3HaqeHa y nyHxri 2 qiei crarri, Mae y sracHocri aercilrra 
I

3eMeJrbHHX Airquox oAHoro BlrAy BlrKopr.rcraHHfl, TO TaKa oco6a,4o I rpanua 
I

IlorotlHofo poKy IIoAae IIrIcbMoBy 3asBy y aonilrnift Sopui Ao KoHTponroroqoro 
I

opraHy sa N{icrleld 3HaxoA)KeHHr 3eMeJrbuoi AinqHxr npo cauocrifiue I

o6pauru/:nriuy :enaenrnoi 4inruxr Arrt 3acrocyBaHus nilrru.
flilrra noqllHa€ 3acrocoByB arucs.4o o6panoi geuelruoi 4i,rxuxz s 6a3osoro I

noAarKoBoro (:niruoro) nepio4y, y qKoMy roAaHo raKy 3aqBy. ,

2. llfursru u1oAo crrJrarrr rroAarrcy AJrs roprrguqnr.rx oci6 |

1. Bia clJrarrr florarKy:ei,'rrHqrorrcq: 
Il.l. caHaropHo-Kypoprui ra o:4oponvi 3aKnaAH rpoMaAcbKux oprani:aqift |

iunari4in, pea6iniraqifiui ycranoBLt rpoMaAcbKr,rx opraHi:auifi lnsariain; 
I

1.2. rpoua4crxi opranisallii insariain Yrpainz, ni4upueucrBa ra oprani:aqii, rrci 
I

:acnonani rpoMaAcbKI{MLI opfaHiraqirrrau iuna;ri4in ra cni.rrxanarl fpoMaAcbKr,rx I

opraHi:aqifi iHnanigin i e ix nonnoro uacHicrro, Ae nporrroM nonepeAHbofo 
I

KaneHAapHoro uicgqs rilrnicrr innali4in, srci Naarorl raM ocHoBHe vicqe po6orz,l
craHoBI4Tb He MeHIrr sx 50 si.{comin cepeAHboo6nixosoi qr{ceJrbHocri rurarnrax I

upaqinuurin o6nironoro cKnaAy 3a yMoBr.r, uro 6oHa onJrarr,r upaqi TaKr,rx 
I

iunaniain craHoBllrb 
''portroM 

gnirnoro uepio4y He MeHrrun)s si.qcorrin cyMr' I

3afturbHr.rx Br.rrpar Ha orrnary npaqi. 
I

Ja:naqeHi ni4upneucrBa ra oprani:aqii rpoua4crrzx oprauisarlifi iunari4in I

Marorb npaBo 3acrocoByBarr.r qrc uiltry 3a HarrBHocri 4o:noly Ha rrpaBo
r<opr{crysauHr raKoro nirlrorc, sxufi Haraerbcr yrroBHoBaXeHuM opraHoM I

100



niAuoniAno 4o 3anony Vrcpainra "flpo octtonu coqiarr,uoi:axzrqenocri innani4in n
VrpaiHi".

pasi nopyrueHHt BLIMoT qiei HopMI{ :asna.reui rpoMaAcbKi oprauisaqii iHsaJriain,
ix uignpueMcrBa ra opraHi:aqii:o6os'sgaHi cnrarzrr.r cyMr.{ rroAarKy 3a
ni4uoni4Hafi nepio4, npoin4excosaHi s ypaxyBaHHxnr insnxqii, a raxox rrrpa$ni
canrqii :ri4Ho i: :axouogaBcrBoM;

1.3. 6asu oliunificrroi ra lapaoliunificrxoi uiArorosru, reperix lrux
3arBepAxyerbc.s Ka6inerou MiHicrpin Vxpainu.

1.4. aourr<inrsi ra 3arrulbHoocnirHi nasqamni :arraAr4 He3irJrexno nir $oprr,ru
sracHocri i 4xepel Sinancynan :os, 3aKlra1tr KyJrbrypr, HayKlr (xpirra
naqiona;rrrurx ra Aep)KaBHr.rx AeHAponoriqnux uapxin), ocniru, oxopoHr.r
34opon'x, coqia,rrsoro 3axr4cry, $i:u.rHoi Kynbrypr.r ra cnopry, sKi nosuicrro
yrpr{Myrorbcr 3a paxyHoK rourrie Aep)KaBHoro a6o Nricqeeux 6roANeris.

1.5. gepNanui ra xouyszursni Aurs'i caHaropHo-rypoprni 3aKnaArl Ta 3aKnaAr4
o3AopoBneHru i ni4nor{r.rHKy, a raKox Aursqi caHaropHo-xypoprni ra o:4oponui
3aKnaALr Yxpaiuu, sxi sHaxoArrbcr Ha 6ananci ui4upuelrcrB, ycraHoB Ta
opraniraqifi, xxi e nenpn6yrKoBuMr.r i nnecesi KoHTponrcrcqr.rM opraHoM Ao
Peecrpy neupu6yrroBr.rx ycraHoB Ta opfaHisarlifi. Y pa:i Br.rKrroqeHHr raKr.rx
nignpueucrB, ycraHon ra opraHisarlifi: Peecrpy ueupn6lrxoBux ycraHoB Ta
opranisaqifi 4ex.napaqir noAaerbcfl rrJrarHHKoM rroAarKy upormorvr 30
KaJIeHAapHptx AHie 3 AHt BIaKJItoqeHHs, a rloAaroK clnaqy€Tbcs rtoquHaroqu 3
nic.aqr, HacryrrHofo :a vicsqeM, B rKoMy ni46ynocr Br.rKJrror{eHHr : peecrpy
uenprE6yrxoBr,rx ycraHoB Ta opraui:aqifi ;

1.6. 4epNanui ra xouyHanrHi IIeHTpI,r onirrauificrxoi uiAroroeKr,r, rrrKoJrr{ nnqoi
crroprr4BHoi uaficrepnocri, qeurpu (fisuunoro s4opon'r HacereHHs, rleHTpr.r 3
po3Bl'rrKy @isuvnoi Kynbrypu i cnopry inna;ri4in, Ar.rrrrro-roHarpri cuoprunni
IrIKoJrrr, a raKox IIeHTpH oliunificrxoi niArorosKr.r, rrrKoJlr{ eurqoi cnoprunHoi
uaficrepHocri, 4urrvo-rouaurri croprr.rnni rrrKoJrr{ i cnoprnnui cuopyan
nceyxpaiHclrnx $i:xynbrypHo-cnopruBHr.rx roBapr4crB, ix vricuenux ocepe4rin
ni.uoxpertrneHux ni4po:4irin, rtlo e Henpu6yrxouauu ra BKJrroqeni 4o peecrpy
nenpuoyrroBHx ycraHoB Ta opranigaqifi, 3a 3eMenbHi 4iraHxu, Ha {Kr.rx
posMiqeHi ix cnopraeHi cnopy,uu. Y pa:i BHKrroqeHHr raKHX ycraHoB Ta
opranisallifi : Peecrpy uenpu6yrroBnx ycraHoB ra opraHisarlifi, 4errapaqix
[oAaerbcr rrJrarHHKoM nOAarKy ilporflfoM 30 r<aneuaapuux 4Hin 3 AHt
BHKJIIOT{eHHfl, a rloAaroK cnnaqyerbcq iloql,IHalo.ru: uicrqt, HacryrlHoro 3a
MlctIIeM, B flKoMy ni46ynocr BHKrIoqeHHr: Peecrpy nenpn6yrxoBnx ycraHoB Ta
opranisaqift.
.7 opraHu 4epxaruoi BnaAr,r ra opraHpr rr,ricqenoro caMoBpsAyBaHHr, 3aKJra(rr,
ycraHoBr.r ra oprauisaqii, rxi nonnicfio yrpr4Myrorbcr 3a paxyHor( rollrrie

a6o Naicuesrax 6roaxerin.

100

' llirrrH Bl'I3Harrarorbcfl 3 ypaxyBaHH{M HopM nianynxry 12.3.7 rryuxry 12.3 crani 12, rrynxry 30.2 cra-rii
30, crareft 281 i 282 floAarxonoro I(oAeKcy vxpaihr,r. v pa:i ocrauoBJreHnr nilrr, aiAuinHlrx-Ha repl,rropiax pi:nnx
HacereHllx nyHxria a4rr,riHicrparrBHo-Tepuropiaruuoi o4nuHr1i, 3a KoxHrrM HaceJreHr.rM nyHKroM nilurn
3aTBepAxyrcrbcr oKpeMo.

Cexperap cilrcrxoi pa1u (ffi 
en,-/. Hina CMOr{KO



 

Додаток 3 

              до рішення Новомар’ївської сільської  ради 

від 30.06.2021 року  № 12 

 

СТАВКИ 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1                                                                                                                                                                                       

встановлюються та вводяться в дію з 01.01.2022 року. 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або 

території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія 

рішення ради: 

Код 

області2 

Код 

району2 

Код 

КОАТУУ2 

Назва2 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

4821483900: 

4821483901 

4821483902 

Новомар’ївська сільська рада: 

с. Новомар’ївка 

с. Обухівка 

 

 

14 

14 

14 

14 

 

 

14 

14 

14 

14 

 

 

4821483903 

4821483904 

4821483910 

4821483911 

Кам’яно-Костуватський 

старостинський округ: 

с. Кам’яно-Костувате 

с. Кам’янопіль 

с. Прищепівка 

с. П’ятихатки 

 

14 

14 

14 

 

14 

14 

14 

 

4821483907 

4821483906 

4821483912 

Миролюбівський старостинський округ 

с. Миролюбівка 

с. Юр’ївка 

с. Лісове 

 

14 

14 

14 

 

14 

14 

14 

 

4821483905 

4821483909 

4821483908 

Костуватський старостинський округ 

с. Костувате 

с. Петрівка Перша 

с. Петрівка Друга 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

4821480400: 

4821480401 

4821480403 

4821480404 

4821480405 

4821480406 

4821480407 

4821480408 

Ганнівський старостинський округ 

с. Ганнівка 

с. Воронине 

с. Дарниця 

с. Єлизаветівка 

с. Мостове 

с. Новофедорівка 

с. Цибульки 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

4821480800: 

4821480801 

4821480802 

4821480803 

4821480804 

4821480805 

4821480806 

4821480807 

Григорівський старостинський округ 

с. Григорівка 

с. Антонівка 

с. Людмилівка 

с. Михайло-Жуково 

с. Орлове Поле 

с. Тимофіївка 

с. Степове 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5_(%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8


 

 

 

 

 

Класифікація будівель та споруд2 

Ставки податку3 за 1 кв. метр 

(відсотків розміру мінімальної 

заробітної плати) 

код2 найменування2 

для юридичних 

осіб 
для фізичних осіб 

1 

зона4 

2 

зона4 

3 

зона4 

1 

зона4 

2 

зона4 

3 

зона4 

11 Будівлі житлові 

111 Будинки одноквартирні 

1110 Будинки одноквартирні5 

1110.1  Будинки одноквартирні масової забудови  0,50 - - 0,50 - - 

1110.2  Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної 

комфортності  

0,50 - - 0,50 - - 

1110.3  Будинки садибного типу  0,50 - - 0,50 - - 

1110.4  Будинки дачні та садові  0,50 - - 0,50 - - 

112  Будинки з двома та більше квартирами 

1121  Будинки з двома квартирами5 

1121.1  Будинки двоквартирні масової забудови  0,50 - - 0,50 - - 

1121.2  Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної 

комфортності  

0,50 - - 0,50 - - 

1122  Будинки з трьома та більше квартирами5 

1122.1  Будинки багатоквартирні масової забудови  0,50 - - 0,50 - - 

1122.2  Будинки багатоквартирні підвищеної 

комфортності, індивідуальні  

0,50 - - 0,50 - - 

1122.3  Будинки житлові готельного типу  0,50 - - 0,50 - - 

113  Гуртожитки5 

1130.1  Гуртожитки для робітників та службовців 0,50 - - 0,50 - - 

1130.2  Гуртожитки для студентів вищих навчальних 

закладів5 

х - - х - - 

1130.3  Гуртожитки для учнів навчальних закладів5 х - - х - - 

1130.4  Будинки-інтернати для людей похилого віку та 

інвалідів5 

х - - х - - 

1130.5  Будинки дитини та сирітські будинки5 х - - х - - 

1130.6  Будинки для біженців, притулки для 

бездомних5 

х - - х - - 

1130.9  Будинки для колективного проживання інші  х - - х - - 

12  Будівлі нежитлові 

121  Готелі, ресторани та подібні будівлі 



 

Класифікація будівель та споруд2 

Ставки податку3 за 1 кв. метр 

(відсотків розміру мінімальної 

заробітної плати) 

код2 найменування2 

для юридичних 

осіб 
для фізичних осіб 

1 

зона4 

2 

зона4 

3 

зона4 

1 

зона4 

2 

зона4 

3 

зона4 

1211  Будівлі готельні 

1211.1  Готелі  0,50 - - 0,50 - - 

1211.2  Мотелі  0,50 - - 0,50 - - 

1211.3  Кемпінги  0,50 - - 0,50 - - 

1211.4  Пансіонати  0,50 - - 0,50 - - 

1211.5  Ресторани та бари  0,50 - - 0,50 - - 

1212  Інші будівлі для тимчасового проживання 

1212.1  Туристичні бази та гірські притулки  0,10 - - 0,10 - - 

1212.2  Дитячі та сімейні табори відпочинку  0,10 - - 0,10 - - 

1212.3  Центри та будинки відпочинку  0,10 - - 0,10 - - 

1212.9  Інші будівлі для тимчасового проживання, не 

класифіковані раніше  

х - - х - - 

122 Будівлі офісні 

1220  Будівлі офісні5 

1220.1  Будівлі органів державного та місцевого 

управління5 

х - - х - - 

1220.2  Будівлі фінансового обслуговування  0,50 - - 0,50 - - 

1220.3  Будівлі органів правосуддя5 х - - х - - 

1220.4  Будівлі закордонних представництв5 х - - х - - 

1220.5  Адміністративно-побутові будівлі 

промислових підприємств  

0,50 - - 0,50 - - 

1220.9  Будівлі для конторських та адміністративних 

цілей інші  

0,50 - - 0,50 - - 

123  Будівлі торговельні 

1230  Будівлі торговельні 

1230.1  Торгові центри, універмаги, магазини  0,50 - - 0,50 - - 

1230.2  Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків5 0,50 - - 0,50 - - 

1230.3  Станції технічного обслуговування 

автомобілів  

0,50 - - 0,50 - - 

1230.4  Їдальні, кафе, закусочні тощо  0,50 - - 0,50 - - 

1230.5  Бази та склади підприємств торгівлі і 

громадського харчування  

0,20 - - 0,20 - - 

1230.6  Будівлі підприємств побутового 

обслуговування  

0,50 - - 0,50 - - 



 

Класифікація будівель та споруд2 

Ставки податку3 за 1 кв. метр 

(відсотків розміру мінімальної 

заробітної плати) 

код2 найменування2 

для юридичних 

осіб 
для фізичних осіб 

1 

зона4 

2 

зона4 

3 

зона4 

1 

зона4 

2 

зона4 

3 

зона4 

1230.9  Будівлі торговельні інші  0,50 - - 0,50 - - 

124 Будівлі транспорту та засобів зв’язку 

1241  Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі 

1241.1  Автовокзали та інші будівлі автомобільного 

транспорту  

0,50 - - 0,50 - - 

1241.2  Вокзали та інші будівлі залізничного 

транспорту  

0,50 - - 0,50 - - 

1241.3  Будівлі міського електротранспорту  х - - х - - 

1241.4  Аеровокзали та інші будівлі повітряного 

транспорту  

х - - х - - 

1241.5  Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані 

з ними будівлі  

х - - х - - 

1241.6  Будівлі станцій підвісних та канатних доріг  х - - х - - 

1241.7  Будівлі центрів радіо- та телевізійного 

мовлення, телефонних станцій, 

телекомунікаційних центрів тощо  

х - - х - - 

1241.8  Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, 

трамвайні та тролейбусні депо  

х - - х - - 

1241.9  Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші  0,10 - - 0,10 - - 

1242  Гаражі 

1242.1  Гаражі наземні  0,10 - - 0,10 - - 

1242.2  Гаражі підземні  х - - х - - 

1242.3  Стоянки автомобільні криті  х - - х - - 

1242.4  Навіси для велосипедів  х - - х - - 

125  Будівлі промислові та склади 

1251  Будівлі промислові5 

1251.1  Будівлі підприємств машинобудування та 

металообробної промисловості5 

х - - х - - 

1251.2  Будівлі підприємств чорної металургії5 х - - х - - 

1251.3  Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної 
промисловості5 

х - - х - - 

1251.4  Будівлі підприємств легкої промисловості5 х - - х - - 

1251.5  Будівлі підприємств харчової промисловості5 х - - х - - 

1251.6  Будівлі підприємств медичної та 
мікробіологічної промисловості5 

х - - х - - 
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1 

зона4 

2 

зона4 

3 

зона4 

1251.7  Будівлі підприємств лісової, деревообробної 
та целюлозно-паперової промисловості5 

х - - х - - 

1251.8  Будівлі підприємств будівельної індустрії, 
будівельних матеріалів та виробів, скляної та 
фарфоро-фаянсової промисловості5 

х - - х - - 

1251.9  Будівлі інших промислових виробництв, 
включаючи поліграфічне5 

х - - х - - 

1252  Резервуари, силоси та склади 

1252.1  Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу  х - - х - - 

1252.2  Резервуари та ємності інші  х - - х - - 

1252.3  Силоси для зерна  0,20 - - 0,20 - - 

1252.4  Силоси для цементу та інших сипучих 

матеріалів  

0,20 - - 0,20 - - 

1252.5  Склади спеціальні товарні  0,20 - - 0,20 - - 

1252.6  Холодильники  0,20 - - 0,20 - - 

1252.7  Складські майданчики  0,20 - - 0,20 - - 

1252.8  Склади універсальні  0,20 - - 0,20 - - 

1252.9  Склади та сховища інші5 0,20 - - 0,20 - - 

126  Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого 

призначення 

1261  Будівлі для публічних виступів 

1261.1  Театри, кінотеатри та концертні зали  0,10 - - 0,10 - - 

1261.2  Зали засідань та багатоцільові зали для 

публічних виступів  

0,10 - - 0,10 - - 

1261.3  Цирки  х - - х - - 

1261.4  Казино, ігорні будинки  х - - х - - 

1261.5  Музичні та танцювальні зали, дискотеки  0,10 - - 0,10 - - 

1261.9  Будівлі для публічних виступів інші  0,10 - - 0,10 - - 

1262  Музеї та бібліотеки 

1262.1  Музеї та художні галереї5 0,10 - - 0,10 - - 

1262.2  Бібліотеки, книгосховища5 0,10 - - 0,10 - - 

1262.3  Технічні центри  х - - х - - 

1262.4  Планетарії5 х - - х - - 

1262.5  Будівлі архівів5 0,10 - - 0,10 - - 
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2 

зона4 

3 
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1262.6  Будівлі зоологічних та ботанічних садів5 х - - х - - 

1263  Будівлі навчальних та дослідних закладів 

1263.1  Будівлі науково-дослідних та проектно-
вишукувальних установ  

х - - х - - 

1263.2  Будівлі вищих навчальних закладів  х - - х - - 

1263.3  Будівлі шкіл та інших середніх навчальних 
закладів5 

0,10 - - 0,10 - - 

1263.4  Будівлі професійно-технічних навчальних 
закладів5 

0,10 - - 0,10 - - 

1263.5  Будівлі дошкільних та позашкільних 
навчальних закладів5 

0,10 - - 0,10 - - 

1263.6  Будівлі спеціальних навчальних закладів для 
дітей з особливими потребами5 

0,10 - - 0,10 - - 

1263.7  Будівлі закладів з фахової перепідготовки  х - - х - - 

1263.8  Будівлі метеорологічних станцій, 

обсерваторій5 

х - - х - - 

1263.9  Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів 

інші5 

х - - х - - 

1264  Будівлі лікарень та оздоровчих закладів 

1264.1  Лікарні багатопрофільні територіального 

обслуговування, навчальних закладів5 

0,50 - - 0,50 - - 

1264.2  Лікарні профільні, диспансери5 0,50 - - 0,50 - - 

1264.3  Материнські та дитячі реабілітаційні центри, 

пологові будинки5 

0,50 - - 0,50 - - 

1264.4  Поліклініки, пункти медичного 

обслуговування та консультації5 

0,50 - - 0,50 - - 

1264.5  Шпиталі виправних закладів, в’язниць та 

Збройних Сил5 

х - - х - - 

1264.6  Санаторії, профілакторії та центри 

функціональної реабілітації5 

0,50 - - 0,50 - - 

1264.9  Заклади лікувально-профілактичні та 

оздоровчі інші5 

0,50 - - 0,50 - - 

1265  Зали спортивні5 

1265.1  Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, 

тенісні тощо  

0,10 - - 0,10 - - 

1265.2  Басейни криті для плавання  х - - х - - 
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1265.3  Хокейні та льодові стадіони криті  х - - х - - 

1265.4  Манежі легкоатлетичні  х - - х - - 

1265.5  Тири  0,10 - - 0,10 - - 

1265.9  Зали спортивні інші  0,10 - - 0,10 - - 

127  Будівлі нежитлові інші 

1271  Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5 

1271.1  Будівлі для тваринництва5 0,20 - - 0,20 - - 

1271.2  Будівлі для птахівництва5 0,20 - - 0,20 - - 

1271.3  Будівлі для зберігання зерна5 0,20 - - 0,20 - - 

1271.4  Будівлі силосні та сінажні5 0,20 - - 0,20 - - 

1271.5  Будівлі для садівництва, виноградарства та 
виноробства5 

0,20 - - 0,20 - - 

1271.6  Будівлі тепличного господарства5 0,20 - - 0,20 - - 

1271.7  Будівлі рибного господарства5 0,20 - - 0,20 - - 

1271.8  Будівлі підприємств лісівництва та 
звірівництва5 

0,20 - - 0,20 - - 

1271.9  Будівлі сільськогосподарського призначення 
інші5 

0,20 - - 0,20 - - 

1272  Будівлі для культової та релігійної діяльності5 

1272.1  Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги 
тощо5 

х - - х - - 

1272.2  Похоронні бюро та ритуальні зали  х - - х - - 

1272.3  Цвинтарі та крематорії5 х - - х - - 

1273  Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою5 

1273.1  Пам’ятки історії та архітектури5 х - - х - - 

1273.2  Археологічні розкопки, руїни та історичні 
місця, що охороняються державою5 

х - - х - - 

1273.3  Меморіали, художньо-декоративні будівлі, 
статуї5 

х - - х - - 

1274  Будівлі інші, не класифіковані раніше5 

1274.1  Казарми Збройних Сил5 х - - х - - 

1274.2  Будівлі поліцейських та пожежних служб5 х - - х - - 

1274.3  Будівлі виправних закладів, в’язниць та 
слідчих ізоляторів5 

х - - х - - 

1274.4  Будівлі лазень та пралень  0,50 - - 0,50 - - 
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1274.5  Будівлі з облаштування населених пунктів  0,10 - - 0,10 - - 

1274.6 Об'єкти нежитлової нерухомості, які 

тимчасово не використовуються,  потребують 

ремонту та/або  знаходиться в аварійному 

стані, що підтверджується рішенням (або 

актом обстеження)  сільської або селищної  

ради; 

 

0,05 - - 0,05 - - 

                                     

__________ 
1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів 

адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими 

додатками. 
2 Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до Державного 

класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 р. 

№ 507. 
3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 

30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з 

трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.  
4 У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, зон адміністративно-територіальної одиниці, щодо якої приймається рішення, ставки 

встановлюються залежно від зони. Без урахування зони ставки зазначаються у графі “1 зона”.  
5 Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються/можуть звільнятися 

повністю або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України.  

     

 

Секретар сільської ради                                                       Ніна СМОЧКО 



 

Додаток 4  

                                               до рішення Новомар’ївської   

                                                        сільської  ради                      

                                                                         від 30.06.2021 року  № 12 
 

ПЕРЕЛІК 

пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 

266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1 

Пільги встановлюються та вводяться в дію з 01.01.2022 року. 

     Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території 

об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради: 

Код 

області2 

Код 

району2 

Код КОАТУУ2 Назва2 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

4821483900: 

4821483901 

4821483902 

Новомар’ївська сільська рада: 

с. Новомар’ївка 

с. Обухівка 

 

 

14 

14 

14 

14 

 

 

14 

14 

14 

14 

 

 

4821483903 

4821483904 

4821483910 

4821483911 

Кам’яно-Костуватський 

старостинський округ: 

с. Кам’яно-Костувате 

с. Кам’янопіль 

с. Прищепівка 

с. П’ятихатки 

 

14 

14 

14 

 

14 

14 

14 

 

4821483907 

4821483906 

4821483912 

Миролюбівський старостинський округ 

с. Миролюбівка 

с. Юр’ївка 

с. Лісове 

 

14 

14 

14 

 

14 

14 

14 

 

4821483905 

4821483909 

4821483908 

Костуватський старостинський округ 

с. Костувате 

с. Петрівка Перша 

с. Петрівка Друга 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

4821480400: 

4821480401 

4821480403 

4821480404 

4821480405 

4821480406 

4821480407 

4821480408 

Ганнівський старостинський округ 

с. Ганнівка 

с. Воронине 

с. Дарниця 

с. Єлизаветівка 

с. Мостове 

с. Новофедорівка 

с. Цибульки 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

4821480800: 

4821480801 

4821480802 

4821480803 

4821480804 

4821480805 

4821480806 

4821480807 

Григорівський старостинський округ 

с. Григорівка 

с. Антонівка 

с. Людмилівка 

с. Михайло-Жуково 

с. Орлове Поле 

с. Тимофіївка 

с. Степове 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5_(%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8


 

Група платників, категорія/класифікація 

будівель та споруд 

Розмір пільги 

(відсотків суми 

податкового 

зобов’язання за рік) 

- об’єкти нежитлової нерухомості некомерційного 

призначення фізичних осіб, які знаходяться виключно в межах 

присадибних ділянок; 
100 

- об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, 

учасників АТО та членів їх сімей на період проходження служби; 100 

- об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які 

перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх 

підприємств. 

- об’єкти житлової  нерухомості, в тому числі їх частки, що 

належать інвалідам  першої  і другої  групи; 

100 

- об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, 

що належать фізичним особам, які виховують  трьох і більше  

дітей  віком до 18 років 
100 

- об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, 

що належать фізичним особам, які мають статус опікунів та мають 

на вихованні дітей віком до 18 років; 
100 

- об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, 

які перебувають у власності громадян, на яких розповсюджується 

дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту"; 

100 

 

__________ 

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 

30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на 

територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним 
пунктом пільги затверджуються окремо. 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                         Ніна СМОЧКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3551-12


 

Додаток 5  

                                                 до рішення Новомар’ївської   

                                                        сільської  ради                      

                                                      від 30.06.2021 року  № 12 

 

Ставки єдиного податку для суб'єктів підприємницької діяльності -  

фізичних осіб, на території Братського району за КВЕД ДК 009-2010 

    

Код виду 

економічної 

діяльності 

Види діяльності 

Ставка у відсотках 

 до мінімальної 

заробітної плати на 1 

січня податкового 

(звітного) року 

для 

першої 

групи 

платників 

для 

другої 

групи 

платників 

01.11 

 Вирощування зернових культур      (крім 

рису), бобових культур і насіння олійних 

культур                         18 

01.13 

Вирощування овочів і баштанних культур 

коренеплодів і бульбоплодів  18 

01.41 

Розведення великої рогатої худоби  молочних 

порід  18 

01.46 Розведення свиней  18 

01.47 Розведення свійської  птиці  18 

01.49 Розведення інших тварин  18 

01.50 Змішане сільське господарство   18 

01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві    9 14 

01.62 Допоміжна діяльність у тваринництві    9 14 

02.20 Лісозаготівлі 9 14 

03.11 Морське рибальство                      18 

03.12 Прісноводне рибальство                  18 

10.11 Виробництво м'яса  18 

10.13 Виробництво м'ясних продуктів  18 

10.20 

Перероблення та консервування риби,  

ракоподібних і молюсків                 18 

10.41 Виробництво олії та тваринних жирів     18 

10.51 

Перероблення молока, виробництво масла та 

сиру                                 18 

10.61 

 Виробництво продуктів    борошномельно-

круп'яної промисловості 

  18 

10.92 

Виробництво готових кормів для   домашніх 

тварин      18 



 

10.72 

Виробництво сухарів і сухого печива; 

виробництво борошняних кондитерських 

виробів, тортів і тістечок тривалого 

зберігання     14 

10.82 

Виробництво какао, шоколаду та    цукрових 

кондитерських виробів       18 

10.85 Виробництво готової їжі та страв        18 

10.89 

Виробництво інших харчових продуктів, не 

віднесених до інших угруповань   18 

11.07 

Виробництво безалкогольних напоїв;    

виробництво мінеральних вод та інших вод, 

розлитих у пляшки       18 

13.30 Оздоблення текстильних виробів          18 

13.92 

Виробництво готових текстильних      

виробів, крім одягу      9 18 

13.96 

Виробництво інших текстильних виробів 

технічного та промислового призначення 9 18 

13.99 

Виробництво інших текстильних виробів, н. 

в. і. у.         9 18 

14.19 Виробництво іншого одягу й аксесуарів  9 18 

14.39 

Виробництво іншого трикотажного та 

в'язаного одягу     9 18 

14.11 Виробництво одягу зi шкіри 9 18 

14.12 Виробництво робочого одягу 9 18 

14.13 Виробництво верхнього одягу 9 18 

14.14 Виробництво спiльнього одягу 9 18 

14.19 Виробництво іншого одягу та аксесуарів 9 18 

14.20 Виготовлення виробів із хутра          9 18 

15.12 

Виробництво дорожніх виробів, сумок, 

лимарно-сідельних виробів зі шкіри та інших 

матеріалів  9 18 

15.20 Виробництво взуття 9 18 

16.10 Лісопильне та стругальне виробництво    18 

16.23 

Виробництво інших дерев'яних будівельних 

конструкцій і столярних виробів   9 18 

16.24 Виробництво дерев'яної тари 9 18 

16.29 

Виробництво інших виробів з деревини; 

виготовлення виробів з корка, соломки та 

рослинних матеріалів для плетіння  9 18 

17.11 Виробництво паперової маси              18 

17.12 Виробництво паперу та картону  18 

58.14 Видання журналів і періодичних видань   18 

58.19 Інші види видавничої діяльності   18 

18.13 

Виготовлення друкарських форм і  надання 

інших поліграфічних послуг   18 



 

22.21 

Виробництво плит, листів, труб і  профілів із 

пластмас        18 

23.12 Формування й оброблення листового скла  18 

23.19 

Виробництво й оброблення інших скляних 

виробів, у тому числі технічних     18 

23.49 Виробництво інших керамічних виробів    18 

23.52 Виробництво вапна та гіпсових сумішей   18 

23.61 

Виготовлення виробів із бетону для 

будівництва  18 

23.63 

Виробництво бетонних розчинів, готових для 

використання    18 

23.69 

Виробництво інших виробів із бетону  гіпсу 

та цементу   18 

23.70 

Різання, оброблення та оздоблення  

декоративного та будівельного каменю    18 

23.99 

Виробництво неметалевих мінеральних   

виробів, н. в. і. у.    18 

25.11 

Виробництво будівельних металевих   

конструкцій і частин конструкцій  18 

25.12 Виробництво металевих дверей і вікон    18 

25.29 

Виробництво інших металевих баків,   

резервуарів і контейнерів    18 

25.61 

Оброблення металів та нанесення   покриття 

на метали    18 

25.62 Механічне оброблення металевих виробів 9 14 

25.93 

Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і 

пружин 9 14 

25.99 

Виробництво інших готових металевих   

виробів, н. в. і. у. 9 14 

31.01 

Виробництво меблів для офісів і  підприємств 

торгівлі    9 18 

31.02 Виробництво кухонних меблів            9 18 

31.09 

Виробництво інших меблів               

 індивідуальними замовленнями населення 9 18 

32.99 Виробництво іншої продукції, н. в. і.  18 

13.99 

Виробництво інших текстильних виробів,н. в. 

і. у.   18 

38.31 

Демонтаж (розбирання) машин і 

устаткування   18 

38.32 Відновлення відсортованих відходів   18 

43.12 

Підготовчі роботи на будівельному 

майданчику   18 

43.99 

Інші спеціалізовані будівельні роботи,н. в. і. 

у.  18 

43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем   18 



 

опалення та кондиціонування   

43.23 Електромонтажні роботи                  18 

43.29 Інші будівельно-монтажні роботи         18 

43.22 

Монтаж водопровідних мереж, систем   

опалення та кондиціонування    18 

43.31 Штукатурні роботи                       18 

43.32 Установлення столярних виробів   18 

43.33 Покриття підлоги й облицювання стін  18 

43.34 Малярні роботи та скління  18 

43.39 Інші роботи із завершення будівництва   18 

45.20 

Технічне обслуговування та ремонт 

автомобілів 9 18 

45.31 

Оптова торгівля деталями та приладдям для 

автотранспортних засобів     18 

45.32 

Роздрібна торгівля деталями та   приладдям 

для автотранспортних засобів 9 18 

45.40 

Торгівля мотоциклами, деталями та   

приладдям до них, технічне обслуговування і 

ремонт мотоциклів  18 

46.11 

Діяльність посередників у торгівлі    

сільськогосподарською сировиною,   живими 

тваринами, текстильною   сировиною та 

напівфабрикатами     18 

46.13 

Діяльність посередників у торгівлі   

деревиною, будівельними матеріалами та 

санітарно-технічними виробами           18 

46.14 

Діяльність посередників у торгівлі    

машинами, промисловим устаткуванням,  

суднами  та літаками             18 

46.15 

Діяльність посередників у торгівлі    

меблями, господарськими товарами,  

залізними та іншими металевими  виробами                        18 

46.17 

Діяльність посередників у торгівлі   

продуктами харчування, напоями та 

тютюновими виробами   18 

46.18 

Діяльність посередників, що  спеціалізуються 

в торгівлі іншими  товарами      18 

46.19 

Діяльність посередників у торгівлі   товарами 

широкого асортименту  18 

46.21 

Оптова торгівля зерном, необробленим  

тютюном, насінням і кормами для тварин  18 

46.22 Оптова торгівля квітами та рослинами    18 

46.24 

Оптова торгівля шкірсировиною, шкурами та 

шкірою   18 

46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами      18 



 

46.32 

Оптова торгівля м'ясом і м'ясними  

продуктами  18 

46.33 

Оптова торгівля молочними продуктами, 

яйцями, харчовими оліями та жирами   18 

46.34 Оптова торгівля напоями                 18 

46.36 

Оптова торгівля цукром, шоколадом і 

кондитерськими виробами    18 

46.38 

Оптова торгівля іншими продуктами   

харчування, у тому числі рибою,  

ракоподібними та молюсками   18 

46.39 

Неспеціалізована оптова торгівля  

продуктами харчування, напоями та   

тютюновими виробами       18 

46.41 Оптова торгівля текстильними товарами   18 

46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям        18 

46.43 

Оптова торгівля побутовими  

електротоварами й електронною апаратурою 

побутового призначення для приймання, 

записування, відтворювання звуку й 

зображення     18 

46.44 

Оптова торгівля посудом, виробами зi скла, 

фарфору та кераміки,  шпалерами та 

засобами для чищення  18 

46.45 

Оптова торгівля парфумними та  

косметичними товарами    18 

46.46 Оптова торгівля фармацевтичними   товарами   18 

46.47 

Оптова торгівля меблями, килимами й   

освітлювальним приладдям   18 

46.72 

Оптова торгівля металами та металевими 

рудами   18 

46.73 

Оптова торгівля деревиною,  будівельними 

матеріалами та санітарно-технічним 

обладнанням     18 

46.74 

Оптова торгівля залізними виробами, 

водопровідним і опалювальним 

устаткуванням і приладдям до нього    18 

46.75 

Оптова торгівля хімічними продуктами  

   18 

46.76 

Оптова торгівля іншими проміжними   

продуктами   18 

46.51 

Оптова торгівля комп'ютерами,    

периферійним устаткуванням і програмним 

забезпеченням   18 

46.66 

Оптова торгівля іншими офісними  

машинами й устаткуванням   18 



 

46.69 

Оптова торгівля іншими машинами й   

устаткуванням    18 

46.61 

Оптова торгівля сільськогосподарськими 

машинами й устаткуванням    18 

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля        18 

47.11 

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих 

магазинах переважно продуктами 

харчування, напоями та тютюновими  

виробами    9 18 

47.19 

Інші види роздрібної торгівлі в  

неспеціалізованих магазинах  9 18 

47.21 

Роздрібна торгівля фруктами й овочами в 

спеціалізованих магазинах  9 18 

47.22 

Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними  

продуктами в спеціалізованих магазинах 9 18 

47.23 

Роздрібна торгівля рибою,  ракоподібними та 

молюсками в  спеціалізованих магазинах  9 18 

47.24 

Роздрібна торгівля хлібобулочними 

виробами, борошняними та цукровими 

кондитерськими виробами в спеціалізованих 

магазинах  9 18 

47.29 

Роздрібна торгівля іншими продуктами  

харчування в спеціалізованих магазинах 9 18 

47.73 

Роздрібна торгівля фармацевтичними    

товарами в спеціалізованих магазинах  9 18 

47.74 

Роздрібна торгівля медичними й    

ортопедичними товарами в спеціалізованих 

магазинах  9 18 

47.75 

Роздрібна торгівля косметичними    товарами 

та туалетними при належностями в 

спеціалізованих магазинах   9 18 

47.51 

Роздрібна торгівля текстильними    товарами 

в спеціалізованих магазинах  9 18 

46.41 Оптова торгівля текстильними товарами  9 18 

47.41 

|Роздрібна торгівля одягом у  спеціалізованих 

магазинах 9 18 

47.72 

Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними 

виробами в спеціалізованих магазинах   9 18 

47.59 

Роздрібна торгівля меблями,  освітлювальним 

приладдям та іншими  товарами для дому в 

спеціалізованих магазинах  9 18 

47.53 

Роздрібна торгівля килимами,   килимовими 

виробами, покриттям для стін і підлоги в 

спеціалізованих  магазинах 9 18 

47.54 Роздрібна торгівля побутовими   9 18 



 

електротоварами в спеціалізованих магазинах  

47.52 

Роздрібна торгівля залізними 

виробами,будівельними матеріалами та   

санітарно-технічними виробами в   

спеціалізованих магазинах   9 18 

47.61 

Роздрібна торгівля книгами в   

спеціалізованих магазинах  9 18 

47.64 

Роздрібна торгівля спортивним     інвентарем 

у спеціалізованих магазинах 9 18 

47.49 

Роздрібна торгівля уживаними товарами в 

магазинах 9 18 

47.91 

Роздрібна торгівля, що здійснюється  

фірмами поштового замовлення або через  

мережу Інтернет 9 18 

47.89 

Роздрібна торгівля з лотків і на   ринках 

іншими товарами       9 18 

47.91 

Роздрібна торгівля, що здійснюється  

фірмами поштового замовлення або через 

мережу Інтернет    9 18 

95.23 Ремонт взуття та шкіряних виробів      9  

95.22 

Ремонт побутових приладів, домашнього та 

садового обладнання  9 14 

95.25 Ремонт годинників і ювелірних виробів  9 14 

95.29 

Ремонт інших побутових виробів і     

предметів особистого вжитку  9 14 

55.10 

Діяльність готелів і подібних засобів 

тимчасового розміщування  18 

55.30 

Надання місць кемпінгами та стоянками  для 

житлових автофургонів і причепів   18 

55.90 

Діяльність інших засобів тимчасового 

розміщування     18 

55.30 

Діяльність ресторанів, надання послуг 

мобільного харчування  18 

56.30 

Обслуговування напоями       

 

            18 

56.29 Постачання інших готових страв          18 

56.21 

Постачання готових страв для подій 

      18 

49.39  

Інший пасажирський наземний транспорт, н. 

в. і. у.(територія Миколаївської області)  18 

49.39  

Інший пасажирський наземний транспорт, н. 

в. і. у.(в межах району)  9 

49.32  Надання послуг таксі                    9 

49.41 Вантажний автомобільний транспорт       18 



 

52.10 Складське господарство                  18 

52.29 

Інша допоміжна діяльність у сфері    

транспорту   18 

65.12 

Інші види страхування, крім  страхування 

життя  18 

66.21 Оцінювання ризиків та завданої шкоди    18 

41.10 Організація будівництва будівель        18 

68.20 

Надання в оренду й експлуатацію  власного 

чи орендованого нерухомого майна     18 

77.11 

Надання в оренду автомобілів і    легкових 

автотранспортних засобів      18 

77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів  18 

77.32 

Надання в оренду будівельних машин і  

устаткування   18 

77.33 

Надання в оренду офісних машин і   

устаткування, у тому числі комп'ютери   18 

77.39 

Надання в оренду інших машин,  

устаткування та товарів. н. в. і. у.   18 

77.21 Прокат товарів для спорту та  відпочинку  9 18 

62.02 Консультування з питань інформатизації  18 

58.29 Видання іншого програмного  забезпечення    18 

62.01 Комп'ютерне програмування  18 

62.03 

Діяльність із керування комп'ютерним 

устаткуванням     18 

95.11 

Ремонт комп'ютерів і периферійного 

устаткування   18 

62.09 

Інша діяльність у сфері інформаційних 

технологій і комп'ютерних систем        18 

73.10 

Дослідження й експериментальні   розробки у 

сфері біотехнологій  18 

69.10 Адвокатська діяльність  18 

69.20 

Діяльність у сфері бухгалтерського   обліку й 

аудиту; консультування з   питань 

оподаткування    18 

73.20 

Дослідження кон'юнктури ринку та  

виявлення громадської думки     18 

81.21 

Прибирання  виробничих та житлових 

приміщень, устаткування та транспортних 

засобів 

 9 14 

74.20 Діяльність у сфері фотографії 9 18 

74.30 Надання послуг перекладу  18 

74.90 

Інша професійна, наукова та технічна  

діяльність, н. в. і. у.     18 

86.21 Загальна медична практика  18 



 

86.23 Стоматологічна практика  18 

86.90 Інша діяльність у сфері охорони    здоров'я       14 

75.11 Ветеринарна діяльність  14 

90.02 

Діяльність із підтримання театральних і 

концертних заходів    18 

93.21 

Функціювання атракціонів і тематичних 

парків   18 

93.29 

Організування інших видів відпочинку  та 

розваг  18 

90.03 Індивідуальна мистецька діяльність  18 

93.11 Функціювання спортивних споруд  14 

93.29 

Організування інших видів відпочинку  та 

розваг  14 

96.01 

Прання та хімічне чищення текстильних і 

хутряних виробів   9 14 

96.02 

Надання послуг перукарнями та салонами 

краси 9 14 

96.03 

Організування поховань і надання    

суміжних послуг 9 14 

96.04 

Діяльність із забезпечення фізичного  

комфорту    14 

96.09 

Надання інших індивідуальних послуг,  н. в. 

і. у.   14 
 

 

 
Секретар сільської ради                                                         Ніна СМОЧКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток 6  

                                                         до рішення Новомар’ївської  

                                                       сільської  ради                      



 

                                                 від 30.06.2021 року  № 12 

 

Порядок сплати транспортного податку на території  

Новомар’ївської  територіальної громади 

 

1.Загальні положення 

 

1.1.Порядок сплати транспортного податку на території 

Новомар’ївської сільської (далі - Порядок) розроблено на підставі ст. 267 

Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 року зі змінами та 

доповненнями, Бюджетного кодексу України, ст.25, п.24 ч.1 ст.26, ст.59, 

ст.69 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” № 280/97- ВР 

від 21.05.1997 року зі змінами та доповненнями та визначає порядок 

справляння транспортного податку на території Новомар’ївської ТГ. 

Цей Порядок є обов’язковим до виконання юридичними та фізичними 

особами на території Новомар’ївської ТГ. 

  

2.Платники податку 

 

2.1.Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в 

тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним 

законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до пункту 3.1. цього 

додатку є об’єктами оподаткування. 

 

3.Об’єкт та база оподаткування 

 

3.1.Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких 

минуло не більше 5 років (включно) та середньоринкова вартість яких 

становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої 

законом на 1 січня податкового (звітного) року. Така вартість визначається 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, за 

методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, станом на 1 січня 

податкового (звітного) року виходячи з марки, моделі, року випуску, об’єму 

циліндрів двигуна, типу пального.  

3.2.Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом 

оподаткування відповідно до пункту 3.1. цього додатку. 

  

4.Ставки податку та податковий період 

 

4.1.Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у 

розмірі 25 000,00 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом 

оподаткування відповідно до пункту 3.1. цього додатку. 

4.2.Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року. 

  

5.Порядок обчислення та сплати податку 



 

 

5.1.Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів оподаткування 

фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації 

платника податку. 

5.2.Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум 

податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) 

платнику податку  контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 

липня року базового податкового (звітного) періоду (року). 

Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок 

сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому 

виникло право власності на такий об'єкт. Контролюючий орган надсилає 

податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання 

інформації про перехід права власності. 

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових 

повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам 

здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів 

оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів. 

5.3.Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму 

податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають 

контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування 

декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 

Податкового Кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками 

поквартально. 

Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація 

юридичною особою – платником подається протягом місяця з дня 

виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується 

починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт. 

5.4.У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від 

одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється 

попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, 

в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а 

новим власником – починаючи з місяця, в якому він набув право власності на 

цей об’єкт. 

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення 

новому власнику після отримання інформації про перехід права власності. 

5.5.За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок 

сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, 

починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу. 

5.6.У разі спливу п’ятирічного віку легкового автомобіля протягом 

звітного року, податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку 

місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) 

5 років. 

5.7.У разі незаконного заволодіння третьою особою легкового 

автомобіля, який відповідно до пункту 3.1. цього Порядку є об’єктом 

оподаткування, транспортний податок за такий легковий автомобіль не 

сплачується з місяця, наступного за місяцем, в якому мав місце факт 



 

незаконного заволодіння легкового автомобіля, якщо такий факт 

підтверджується відповідним документом про внесення відомостей про  

вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань, виданим уповноваженим державним органом. 

У разі повернення легкового автомобіля його власнику (законному 

володільцю) податок за такий легковий автомобіль сплачується з місяця, в 

якому легковий автомобіль було повернено відповідно до постанови 

слідчого, прокурора, чи рішення суду. Платник податку зобов’язаний надати 

контролюючому органу копію такої постанови (рішення) протягом 10 днів з 

моменту отримання. 

5.8.У разі незаконного заволодіння третьою особою легкового 

автомобіля, який відповідно до пункту 3.1. цього Порядку є об’єктом 

оподаткування, уточнююча декларація юридичною особою — платником 

подається протягом 30 календарних днів з дня внесення відомостей про 

вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань. 

У разі повернення легкового автомобіля його власнику уточнююча 

декларація юридичною особою — платником подається протягом 30 

календарних днів з дня складення постанови слідчого, прокурора чи 

винесення ухвали суду. 

5.9.Фізичні особи-платники податку мають право звернутися з 

письмовою заявою до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації для 

проведення звірки даних щодо: 

а)об’єктів оподаткування, що перебувають у власності платника 

податку; 

б)розміру ставки податку; 

в)нарахованої суми податку. 

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та 

даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів 

відповідних документів (зокрема документів, які підтверджують право 

власності на об’єкт оподаткування, перехід права власності на об’єкт 

оподаткування), контролюючий орган за місцем реєстрації платника податку 

проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове 

податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-

рішення вважається скасованим (відкликаним). 

Фізичні особи — нерезиденти у порядку, визначеному цим пунктом, 

звертаються за проведенням звірки даних до контролюючих органів за 

місцем реєстрації об’єктів оподаткування 

 

6.Порядок і строки сплати податку 

 

6.1.Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і 

зараховується до місцевого бюджету  згідно з положеннями Бюджетного 

кодексу України. 

 

7.Строки сплати податку 



 

 

7.1.фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового 

повідомлення - рішення. 

 

7.2.юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 

числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній 

податковій декларації. 

  

8.Контроль 

 

8.1. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства у 

частині справляння транспортного податку (правильністю нарахування, 

повнотою та своєчасністю сплати) здійснює Братська ДПІ Вознесенського 

управління ГУ ДПС у Миколаївській області 

 

 

 
Секретар сільської ради                                                             Ніна СМОЧКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                            

 



 

                                                                                                                       
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

  30 червня 2021 року № 13  

          Новомар’ївка 

 

ППрроо  ззааттввееррдджжеенннняя  ппррооєєккттуу  ззееммллееууссттррооюю                                                      VVІІІІІІ  ссеессііяя                                                                                                                                                                                          

щщооддоо      ввііддввееддеенннняя        ззееммееллььнниихх      ддіілляянноокк                                                      ввооссььммооггоо  ссккллииккаанннняя  

вв    ооррееннддуу  ддлляя      ггооррооддннииццттвваа    

  

ВВііддппооввіідднноо  ддоо  ппууннккттуу  3344  ччаассттииннии  ппеерршшооїї      ссттааттттіі  2266ЗЗааккооннуу  УУккррааїїннии  ««ППрроо  

ммііссццееввее  ссааммоовврряяддуувваанннняя  вв  УУккррааїїнніі»»,,  ссттааттеейй  1122,,112211,,118866  ЗЗееммееллььннооггоо  ккооддееккссуу  

УУккррааїїннии  ттаа  ччаассттииннии  1122  ППееррееххіідднниихх  ппооллоожжеенньь  ЗЗееммееллььннооггоо  ккооддееккссуу  УУккррааїїннии,,  

ррооззгглляяннууввшшии  ппррооєєккттии  ззееммллееууссттррооюю  ггррооммааддяянн,,  ссііллььссььккаа  ррааддаа    

    

  ВВИИРРІІШШИИЛЛАА::  
  

                11..ЗЗааттввееррддииттии  ппррооєєккттии  ззееммллееууссттррооюю  щщооддоо  ввііддввееддеенннняя  ззееммееллььнниихх  ддіілляянноокк  вв  

ооррееннддуу  ддлляя  ггооррооддннииццттвваа    ттееррмміінноомм  ннаа  77((ссіімм))  ррооккіівв  іізз  ззееммеелльь  ккооммууннааллььннооїї  

ввллаассннооссттіі  ттееррииттооррііааллььннооїї  ггррооммааддии  вв  ооссооббіі  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  

ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі  ггррооммааддяяннаамм::  

              --РРууссннааккуу  ММииккоолліі  ВВаассииллььооввииччуу,,  ззееммееллььннаа  ддіілляяннккаа    ппллоощщееюю  00,,77443333  ггаа    

ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  44882211448800440000::0088::001111::00000022  ддлляя  ввееддеенннняя  ггооррооддннииццттвваа  ззаа  

ааддрреессооюю      ввуулл..ММиирруу  сс..ГГааннннііввккаа      ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;    

              --РРууссннаакк  ЛЛааррииссіі  ГГррииггооррііввнніі,,  ззееммееллььннаа  ддіілляяннккаа    ппллоощщееюю  00,,77333388  ггаа    

ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  44882211448800440000::0088::001188::00000022  ддлляя  ввееддеенннняя  ггооррооддннииццттвваа  ззаа  

ааддрреессооюю      ввуулл..ССттееппоовваа  сс..ГГааннннііввккаа      ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;    

            --РРууввііннссььккооммуу  ООллееккссааннддрруу  ММииккооллааййооввииччуу,,  ззееммееллььннаа  ддіілляяннккаа    ппллоощщееюю  

00,,99884444  ггаа    ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  44882211448800440000::1144::000022::00000011  ддлляя  ввееддеенннняя  

ггооррооддннииццттвваа  ззаа  ааддрреессооюю    ввуулл..РРооббііттннииччаа  сс..  ДДааррннииццяя  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  

ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі..  

                  --РРууввііннссььккооммуу  ВВііттааллііюю  ГГррииггооррооввииччуу,,  ззееммееллььннаа  ддіілляяннккаа    ппллоощщееюю  00,,44444477  ггаа    

ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  44882211448800440000::0088::000066::00113399  ддлляя  ввееддеенннняя  ггооррооддннииццттвваа  ззаа  

ааддрреессооюю    ввуулл..ШШккііллььннаа  сс..ГГааннннііввккаа  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі..  

                --ННееммччееннккуу  ССттееппааннуу  ФФееддооррооввииччуу,,  ззееммееллььннаа  ддіілляяннккаа    ппллоощщееюю  11,,99000000  ггаа    

ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  44882211448800440000::0099::000033::00000077  ддлляя  ввееддеенннняя  ггооррооддннииццттвваа  ззаа  

ааддрреессооюю    ввуулл..ТТииххаа    сс..ЄЄллииззааввееттііввккаа  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі..  

                --ТТииммооффіієєннккуу  ССееррггііюю  ВВаассииллььооввииччуу,,  ззееммееллььннаа  ддіілляяннккаа    ппллоощщееюю  11,,55990000  ггаа    

ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  44882211448800440000::1111::000033::00000011  ддлляя  ввееддеенннняя  ггооррооддннииццттвваа  ззаа  



 

ааддрреессооюю    ппррооввууллоокк    ННооввиийй  11--аа,,    сс..ММооссттооввее    ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  

ооббллаассттіі;;  

                --ВВооллккооввуу  ССееррггііюю  ВВаассииллььооввииччуу,,  ззееммееллььннаа  ддіілляяннккаа    ппллоощщееюю  11,,55220000  ггаа    

ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  44882211448800440000::1133::000033::00000033  ддлляя  ввееддеенннняя  ггооррооддннииццттвваа  ззаа  

ааддрреессооюю        сс..ННооввооффееддооррііввккаа    ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;  

                --ММооссккооввщщуукк  ВВааллееннттиинніі  ВВаассииллііввнніі,,  ззееммееллььннаа  ддіілляяннккаа    ппллоощщееюю  00,,55660033  ггаа    

ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  44882211448800440000::0088::000011::00001188  ддлляя  ввееддеенннняя  ггооррооддннииццттвваа  ззаа  

ааддрреессооюю::  ввуулл..  ААггррааррннаа  сс..  ЄЄллииззааввееттііввккаа    ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  

ооббллаассттіі;;      

                --ММооссккооввщщуукк  ВВааллееннттиинніі  ВВаассииллііввнніі,,  ззееммееллььннаа  ддіілляяннккаа    ппллоощщееюю  00,,55883344  ггаа    

ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  44882211448800440000::0088::000011::00001199  ддлляя  ввееддеенннняя  ггооррооддннииццттвваа  ззаа  

ааддрреессооюю::  ввуулл..  ААггррааррннаа  сс..  ЄЄллииззааввееттііввккаа    ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  

ооббллаассттіі;;    

                --ММооссккооввщщуукк  ВВааллееннттиинніі  ВВаассииллііввнніі,,  ззееммееллььннаа  ддіілляяннккаа    ппллоощщееюю  00,,22660022  ггаа    

ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  44882211448800440000::0022::000000::00444433  ддлляя  ввееддеенннняя  ггооррооддннииццттвваа  ззаа  

ааддрреессооюю::  ввуулл..  ССттееппоовваа  сс..  ГГааннннііввккаа    ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі..      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                22..  ППееррееддааттии  ззееммееллььнніі  ддіілляяннккии        вв  ооррееннддуу  ддлляя  ггооррооддннииццттвваа    ттееррмміінноомм  ннаа        

77  ((ссіімм))  ррооккіівв  іізз  ззееммеелльь  ккооммууннааллььннооїї  ввллаассннооссттіі  ттееррииттооррііааллььннооїї  ггррооммааддии  вв  ооссооббіі  

ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі  

ггррооммааддяяннаамм::  

              --  РРууссннааккуу  ММииккоолліі  ВВаассииллььооввииччуу,,  ззееммееллььннаа  ддіілляяннккаа    ппллоощщееюю  00,,77443333  ггаа    

ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  44882211448800440000::0088::001111::00000022  ддлляя  ввееддеенннняя  ггооррооддннииццттвваа  ззаа  

ааддрреессооюю      ввуулл..ММиирруу  сс..ГГааннннііввккаа      ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;    

              --РРууссннаакк  ЛЛааррииссіі  ГГррииггооррііввнніі,,  ззееммееллььннаа  ддіілляяннккаа    ппллоощщееюю  00,,77333388  ггаа    

ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  44882211448800440000::0088::001188::00000022  ддлляя  ввееддеенннняя  ггооррооддннииццттвваа  ззаа  

ааддрреессооюю      ввуулл..ССттееппоовваа  сс..ГГааннннііввккаа      ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;    

            --РРууввііннссььккооммуу  ООллееккссааннддрруу  ММииккооллааййооввииччуу,,  ззееммееллььннаа  ддіілляяннккаа    ппллоощщееюю  

00,,99884444  ггаа    ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  44882211448800440000::1144::000022::00000011  ддлляя  ввееддеенннняя  

ггооррооддннииццттвваа  ззаа  ааддрреессооюю    ввуулл..РРооббііттннииччаа  сс..ДДааррннииццяя  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  

ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі..  

              --РРууввііннссььккооммуу  ВВііттааллііюю  ГГррииггооррооввииччуу,,  ззееммееллььннаа  ддіілляяннккаа    ппллоощщееюю  00,,44444477  ггаа    

ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  44882211448800440000::0088::000066::00113399  ддлляя  ввееддеенннняя  ггооррооддннииццттвваа  ззаа  

ааддрреессооюю    ввуулл..ШШккііллььннаа  сс..ГГааннннііввккаа  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі..  

            --ННееммччееннккуу  ССттееппааннуу  ФФееддооррооввииччуу,,  ззееммееллььннаа  ддіілляяннккаа    ппллоощщееюю  11,,99000000  ггаа    

ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  44882211448800440000::0099::000033::00000077  ддлляя  ввееддеенннняя  ггооррооддннииццттвваа  ззаа  

ааддрреессооюю    ввуулл..ТТииххаа    сс..ЄЄллииззааввееттііввккаа  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі..  

            --ТТииммооффіієєннккуу  ССееррггііюю  ВВаассииллььооввииччуу,,  ззееммееллььннаа  ддіілляяннккаа    ппллоощщееюю  11,,55990000  ггаа    

ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  44882211448800440000::1111::000033::00000011  ддлляя  ввееддеенннняя  ггооррооддннииццттвваа  ззаа  

ааддрреессооюю    ппррооввууллоокк    ННооввиийй  11--аа,,    сс..ММооссттооввее    ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  

ооббллаассттіі;;  

              --ВВооллккооввуу  ССееррггііюю  ВВаассииллььооввииччуу,,  ззееммееллььннаа  ддіілляяннккаа    ппллоощщееюю  11,,55220000  ггаа    

ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  44882211448800440000::1133::000033::00000033  ддлляя  ввееддеенннняя  ггооррооддннииццттвваа  ззаа  

ааддрреессооюю        сс..ННооввооффееддооррііввккаа    ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;      

              --ММооссккооввщщуукк  ВВааллееннттиинніі  ВВаассииллііввнніі,,  ззееммееллььннаа  ддіілляяннккаа    ппллоощщееюю  00,,55660033  ггаа    

ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  44882211448800440000::0088::000011::00001188  ддлляя  ввееддеенннняя  ггооррооддннииццттвваа  ззаа  



 

ааддрреессооюю::  ввуулл..  ААггррааррннаа  сс..  ЄЄллииззааввееттііввккаа    ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  

ооббллаассттіі;;      

                          --ММооссккооввщщуукк  ВВааллееннттиинніі  ВВаассииллііввнніі,,  ззееммееллььннаа  ддіілляяннккаа    ппллоощщееюю              

00,,55883344  ггаа    ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  44882211448800440000::0088::000011::00001199  ддлляя  ввееддеенннняя  

ггооррооддннииццттвваа  ззаа  ааддрреессооюю::  ввуулл..  ААггррааррннаа  сс..  ЄЄллииззааввееттііввккаа    ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  

ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;    

                  --ММооссккооввщщуукк  ВВааллееннттиинніі  ВВаассииллііввнніі,,  ззееммееллььннаа  ддіілляяннккаа    ппллоощщееюю  00,,22660022  ггаа    

ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  44882211448800440000::0022::000000::00444433  ддлляя  ввееддеенннняя  ггооррооддннииццттвваа  ззаа  

ааддрреессооюю::  ввуулл..  ССттееппоовваа  сс..  ГГааннннііввккаа    ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі..      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

              33..  ВВссттааннооввииттии  ооррееннддннуу  ппллааттуу    ззаа  ззееммееллььнніі  ддіілляяннккии  ддлляя  ввееддеенннняя  

ггооррооддннииццттвваа  55%%  ввіідд    ннооррммааттииввннооїї  ггрроошшооввооїї  ооццііннккии..  
  

              44..  ГГррооммааддяяннаамм  ууккллаассттии  ддооггооввіірр  ооррееннддии  ззееммееллььннооїї  ддіілляяннккии  зз  

ННооввооммаарр’’їїввссььккооюю  ссііллььссььккооюю  ррааддооюю..  
  

              55..РРееккооммееннддууввааттии    ппооддааттии  ддооггооввіірр  ооррееннддии  ззееммееллььннооїї  ддіілляяннккии  ннаа  ддеерржжааввннуу  

ррееєєссттррааццііюю  ппрраавваа  ооррееннддии..  
  

              66..  ККооннттрроолльь  ззаа  ввииккооннаанннняямм  ддааннооггоо  рріішшеенннняя  ппооккллаассттии  ннаа  ппооссттііййннуу    

ккооммііссііюю  ссііллььссььккооїї  ррааддии  зз  ппииттаанньь  ААППКК,,  ззееммееллььнниихх  ввііддннооссиинн,,  ббууддііввннииццттвваа,,  

ттррааннссппооррттуу,,  ззвв’’яяззккуу,,  ееккооллооггііїї,,  ббллааггооууссттррооюю,,  жжииттллооввоо--ккооммууннааллььннооггоо  

ггооссппооддааррссттвваа,,  ккооммууннааллььннооїї  ввллаассннооссттіі,,  ппррооммииссллооввооссттіі,,  ппііддппррииєєммннииццттвваа  ттаа  

ссффееррии  ппооссллуугг..  

  

ССііллььссььккиийй  ггооллоовваа                                                                                                                                              ТТааммаарраа  ФФЕЕССЬЬККОО  

                                                                                                                                                                                                                  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            



 

  
  

ННООВВООММААРР’’ЇЇВВССЬЬККАА  ССІІЛЛЬЬССЬЬККАА  РРААДДАА  

ББРРААТТССЬЬККООГГОО  РРААЙЙООННУУ  

ММИИККООЛЛААЇЇВВССЬЬККООЇЇ  ООББЛЛААССТТІІ                                                                                                                                                            

РРІІШШЕЕННННЯЯ  

  

    3300  ччееррввнняя  22002211  ррооккуу      №№  1144      

                ННооввооммаарр’’їїввккаа      
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ППрроо  ззааттввееррдджжеенннняя  ттееххннііччннооїї  ддооккууммееннттааццііїї                                              VVІІІІІІ  ссеессііяя            

іізз  ззееммллееууссттррооюю  щщооддоо  ввссттааннооввллеенннняя                                                                      ввооссььммооггоо  ссккллииккаанннняя                                                                                                                                                                                      

((ввііддннооввллеенннняя))  ммеежж  ззееммееллььннооїї  ддіілляяннккии  вв    

ннааттуурріі  ((ннаа  ммііссццееввооссттіі))  ддлляя  ббууддііввннииццттвваа  

іі  ооббссллууггооввуувваанннняя  жжииттллооввооггоо  ббууддииннккуу,,    

ггооссппооддааррссььккиихх  ббууддііввеелльь  іі  ссппоорруудд  

  

      ВВііддппооввіідднноо  ддоо  ппууннккттуу  3344  ччаассттииннии  ппеерршшооїї      ссттааттттіі  2266  ЗЗааккооннуу  УУккррааїїннии  ««ППрроо  

ммііссццееввее  ссааммоовврряяддуувваанннняя  вв  УУккррааїїнніі»»,,  ссттааттеейй  1122,,111188,,112211,,118866  ЗЗееммееллььннооггоо  

ккооддееккссуу  УУккррааїїннии  ттаа  уу  ззвв’’яяззккуу  ввввееддеенннняямм  вв  зз  11ссііччнняя  22001155ррооккуу  ввииммоогг  ччаассттиинн  33  

ттаа44  сс..2244,,  ппууннккттіівв  66,,  66--11  ППррииккііннццееввиихх  ппооллоожжеенньь    ЗЗааккооннуу  УУккррааїїннии    ««ППрроо  

ррееггууллюювваанннняя  ммііссттооббууддііввннооїї  ддііяяллььннооссттіі»»,,  ррооззгглляяннууввшшии  ттееххннііччнніі  ддооккууммееннттааццііїї  іізз  

ззееммллееууссттррооюю  щщооддоо  ввссттааннооввллеенннняя  ((ввііддннооввллеенннняя))  ммеежж  ззееммееллььннооїї  ддіілляяннккии  вв  

ннааттуурріі      ((ннаа  ммііссццееввооссттіі))  ддлляя  ббууддііввннииццттвваа  іі  ооббссллууггооввуувваанннняя  жжииттллооввооггоо  

ббууддииннккуу,,  ггооссппооддааррссььккиихх  ббууддііввеелльь  іі  ссппоорруудд  ((ппррииссааддииббннаа  ддіілляяннккаа)),,  ссііллььссььккаа  

ррааддаа    

    

  ВВИИРРІІШШИИЛЛАА::  

  

              11..ЗЗааттввееррддииттии  ттееххннііччнніі    ддооккууммееннттааццііїї  іізз  ззееммллееууссттррооюю  щщооддоо  ввссттааннооввллеенннняя  

((ввііддннооввллеенннняя))  ммеежж  ззееммееллььннооїї  ддіілляяннккии  вв  ннааттуурріі  ((ннаа  ммііссццееввооссттіі))  ддлляя  ббууддііввннииццттвваа  

ттаа  ооббссллууггооввуувваанннняя  жжииттллооввооггоо  ббууддииннккуу,,  ггооссппооддааррссььккиихх  ббууддііввеелльь  іі  ссппоорруудд  

((ппррииссааддииббннаа  ддіілляяннккаа))  ггррооммааддяяннаамм::  

                  --  ККооззааччееннккуу  ММииккоолліі  ММииккооллааййооввииччуу,,    ппллоощщееюю  --00,,2255ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  

ннооммеерр--  44882211448800440000::1111::001111::00000022  ддлляя  ббууддііввннииццттвваа    іі  ооббссллууггооввуувваанннняя  жжииттллооввооггоо  

ббууддииннккуу,,  ггооссппооддааррссььккиихх  ббууддііввеелльь  іі  ссппоорруудд  ((ппррииссааддииббннаа  ддіілляяннккаа))  ззаа  ааддрреессооюю::  

сс..ММооссттооввее,,  ввуулл..ДДрруужжббии,,1199  ГГааннннііввссььккооггоо    ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№  44  

ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии..  

                  --  ККооцц  ЛЛююббооввіі  ВВооллооддииммииррііввнніі,,    ппллоощщееюю  --00,,2255ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр--  

44882211448822440000::0077::000011::00000022  ддлляя  ббууддііввннииццттвваа    іі  ооббссллууггооввуувваанннняя  жжииттллооввооггоо  

ббууддииннккуу,,  ггооссппооддааррссььккиихх  ббууддііввеелльь  іі  ссппоорруудд  ((ппррииссааддииббннаа  ддіілляяннккаа))  ззаа  ааддрреессооюю::  



 

сс..ЮЮрр’’їїввккаа,,  ввуулл..ББееррееггоовваа,,1188  ММииррооллююббііввссььккооггоо    ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№  33  

ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии..  

                  --  ККааллееннююкк  ССввііттллаанніі  ППааввллііввнніі,,    ппллоощщееюю  --00,,2255ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр--  

44882211448800440000::0099::000066::00000055  ддлляя  ббууддііввннииццттвваа    іі  ооббссллууггооввуувваанннняя  жжииттллооввооггоо  

ббууддииннккуу,,  ггооссппооддааррссььккиихх  ббууддііввеелльь  іі  ссппоорруудд  ((ппррииссааддииббннаа  ддіілляяннккаа))  ззаа  ааддрреессооюю::  

сс..ЄЄллииззааввееттііввккаа,,  ввуулл..ААггррааррннаа,,4422  ГГааннннііввссььккооггоо    ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№  44  

ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии;;  

                  --  ЛЛааппччееннккуу  ВВііккттоорруу  ООллееккссааннддррооввииччуу,,    ппллоощщееюю  --00,,2255ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  

ннооммеерр--  44882211448800440000::0099::001155::00000022  ддлляя  ббууддііввннииццттвваа    іі  ооббссллууггооввуувваанннняя  жжииттллооввооггоо  

ббууддииннккуу,,  ггооссппооддааррссььккиихх  ббууддііввеелльь  іі  ссппоорруудд  ((ппррииссааддииббннаа  ддіілляяннккаа))  ззаа  ааддрреессооюю::  

сс..ЄЄллииззааввееттііввккаа,,  ппррооввуулл..ККррууггооввиийй,,55  ГГааннннііввссььккооггоо  ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№  44  

ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии;;  

                --  ТТииммоошшееннккоо  ННааттаалліі  ООллееккссааннддррііввнніі,,    ппллоощщееюю  --00,,2255ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  

ннооммеерр--  44882211448811770000::0055::002222::00000088  ддлляя  ббууддііввннииццттвваа    іі  ооббссллууггооввуувваанннняя  жжииттллооввооггоо  

ббууддииннккуу,,  ггооссппооддааррссььккиихх  ббууддііввеелльь  іі  ссппоорруудд  ((ппррииссааддииббннаа  ддіілляяннккаа))  ззаа  ааддрреессооюю::  

сс..ККооссттууввааттее,,  ввуулл..  ШШккііллььннаа,,3300  ККооссттууввааттссььккооггоо    ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№  22  

ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии;;  

            --  ММооррггууннуу  ССееррггііюю  ММииххааййллооввииччуу  ,,    ппллоощщееюю  --00,,2255ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр--  

44882211448800440000::1111::000077::00000022  ддлляя  ббууддііввннииццттвваа    іі  ооббссллууггооввуувваанннняя  жжииттллооввооггоо  

ббууддииннккуу,,  ггооссппооддааррссььккиихх  ббууддііввеелльь  іі  ссппоорруудд  ((ппррииссааддииббннаа  ддіілляяннккаа))  ззаа  ааддрреессооюю::  

сс..ММооссттооввее,,  ввуулл..ВВооррооннііннаа,,1166  ГГааннннііввссььккооггоо    ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№  44  

ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии..  

                  22..ППееррееддааттии    ззееммееллььннуу    ддіілляяннккуу    ккооммууннааллььннооїї  ввллаассннооссттіі  уу  ппррииввааттннуу  

ввллаассннііссттьь  ддлляя  ббууддііввннииццттвваа  іі    ооббссллууггооввуувваанннняя  жжииттллооввооггоо  ббууддииннккуу,,  

ггооссппооддааррссььккиихх  ббууддііввеелльь  іі  ссппоорруудд  ((ппррииссааддииббннаа  ддіілляяннккаа))  ггррооммааддяяннаамм::  

                  --  ККооззааччееннккуу  ММииккоолліі  ММииккооллааййооввииччуу,,    ппллоощщееюю  --00,,2255ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  

ннооммеерр--  44882211448800440000::1111::001111::00000022  ддлляя  ббууддііввннииццттвваа    іі  ооббссллууггооввуувваанннняя  жжииттллооввооггоо  

ббууддииннккуу,,  ггооссппооддааррссььккиихх  ббууддііввеелльь  іі  ссппоорруудд  ((ппррииссааддииббннаа  ддіілляяннккаа))  ззаа  ааддрреессооюю::  

сс..ММооссттооввее,,  ввуулл..ДДрруужжббии,,1199  ГГааннннііввссььккооггоо  ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№  44  

ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии..  

                  --  ККооцц  ЛЛююббооввіі  ВВооллооддииммииррііввнніі,,    ппллоощщееюю  --00,,2255ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр--  

44882211448822440000::0077::000011::00000022  ддлляя  ббууддііввннииццттвваа    іі  ооббссллууггооввуувваанннняя  жжииттллооввооггоо  

ббууддииннккуу,,  ггооссппооддааррссььккиихх  ббууддііввеелльь  іі  ссппоорруудд  ((ппррииссааддииббннаа  ддіілляяннккаа))  ззаа  ааддрреессооюю::  

сс..ЮЮрр’’їїввккаа,,  ввуулл..ББееррееггоовваа,,1188  ММииррооллююббііввссььккооггоо    ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№  33  

ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии..  

                    --  ККааллееннююкк  ССввііттллаанніі  ППааввллііввнніі,,    ппллоощщееюю  --00,,2255ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр--  

44882211448800440000::0099::000066::00000055  ддлляя  ббууддііввннииццттвваа    іі  ооббссллууггооввуувваанннняя  жжииттллооввооггоо  

ббууддииннккуу,,  ггооссппооддааррссььккиихх  ббууддііввеелльь  іі  ссппоорруудд  ((ппррииссааддииббннаа  ддіілляяннккаа))  ззаа  ааддрреессооюю::  

сс..ЄЄллииззааввееттііввккаа,,  ввуулл..ААггррааррннаа,,4422  ГГааннннііввссььккооггоо    ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№  44  

ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии;;  

                    --ЛЛааппччееннккуу  ВВііккттоорруу  ООллееккссааннддррооввииччуу,,    ппллоощщееюю  --00,,2255ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  

ннооммеерр--  44882211448800440000::0099::001155::00000022  ддлляя  ббууддііввннииццттвваа    іі  ооббссллууггооввуувваанннняя  жжииттллооввооггоо  

ббууддииннккуу,,  ггооссппооддааррссььккиихх  ббууддііввеелльь  іі  ссппоорруудд  ((ппррииссааддииббннаа  ддіілляяннккаа))  ззаа  ааддрреессооюю::  

сс..ЄЄллииззааввееттііввккаа,,  ппррооввуулл..ККррууггооввиийй,,55  ГГааннннііввссььккооггоо  ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№  44  

ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии;;  



 

        --  ТТииммоошшееннккоо  ННааттаалліі  ООллееккссааннддррііввнніі,,    ппллоощщееюю  --00,,2255ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр--  

44882211448811770000::0055::002222::00000088  ддлляя  ббууддііввннииццттвваа    іі  ооббссллууггооввуувваанннняя  жжииттллооввооггоо  

ббууддииннккуу,,  ггооссппооддааррссььккиихх  ббууддііввеелльь  іі  ссппоорруудд  ((ппррииссааддииббннаа  ддіілляяннккаа))  ззаа  ааддрреессооюю::  

сс..ККооссттууввааттее,,  ввуулл..  ШШккііллььннаа,,3300  ККооссттууввааттссььккооггоо    ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№  22  

ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии;;  

            --  ММооррггууннуу  ССееррггііюю  ММииххааййллооввииччуу  ,,    ппллоощщееюю  --00,,2255ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр--  

44882211448800440000::1111::000077::00000022  ддлляя  ббууддііввннииццттвваа    іі  ооббссллууггооввуувваанннняя  жжииттллооввооггоо  

ббууддииннккуу,,  ггооссппооддааррссььккиихх  ббууддііввеелльь  іі  ссппоорруудд  ((ппррииссааддииббннаа  ддіілляяннккаа))  ззаа  ааддрреессооюю::  

сс..ММооссттооввее,,  ввуулл..ВВооррооннііннаа,,1166  ГГааннннііввссььккооггоо    ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№  44  

ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии..  

  

                  33..ККооннттрроолльь  ззаа  ввииккооннаанннняямм  ддааннооггоо  рріішшеенннняя  ппооккллаассттии  ннаа    ккооммііссііюю  

ссііллььссььккооїї  ррааддии  зз  ппииттаанньь  ААППКК,,  ззееммееллььнниихх  ввііддннооссиинн,,  ббууддііввннииццттвваа,,  ттррааннссппооррттуу,,  

ззвв’’яяззккуу,,  ееккооллооггііїї,,  ббллааггооууссттррооюю,,  жжииттллооввоо--ккооммууннааллььннооггоо  ггооссппооддааррссттвваа,,  

ккооммууннааллььннооїї  ввллаассннооссттіі,,  ппррооммииссллооввооссттіі,,  ппііддппррииєєммннииццттвваа  ттаа  ссффееррии  ппооссллуугг..  

  

  

  

  

ССііллььссььккиийй  ггооллоовваа                                                                                                                                            ТТааммаарраа  ФФЕЕССЬЬККОО  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                      



 

 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

   30 червня 2021 року   № 15  
        Новомар’ївка 

 

Про затвердження  проєкту землеустрою           VІІІ сесія восьмого скликання 

щодо     відведення    земельної   ділянки 

у  власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) 

 

       Відповідно до пункту 34 частини першої   статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статей 12,40,33,122,123 Земельного 

кодексу України та у зв’язку із введенням в дію з 1січня 2015року вимог 

частин 3 та4 с.24, пунктів 6 і 6-1 Прикінцевих положень  Закону України  

«Про регулювання містобудівної діяльності», розглянувши проєкт 

землеустрою щодо відведення  земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), розглянувши заяви громадян, сільська рада  

  

 ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити проєкти землеустрою щодо відведення земельної ділянки:                  

-Романенко Надії Вікторівні у власність для будівництва і обслуговування 

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

адресою: с.Ганнівка вул.Миру,24 Братського району Миколаївської області  

площею-0,0887 га, кадастровий номер-4821480400:08:010:0002; 

 -Тимофієнку Сергію Васильовичу у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за адресою: с.Мостове, провул.Новий,1-а, Братського 

району Миколаївської області  площею-0,2500га, кадастровий номер-

4821480400:11:003:0002; 

 -Тимофієнко Любові Василівні у власність для будівництва і обслуговування 

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

адресою: с.Мостове, провул.Новий,1-б, Братського району Миколаївської 

області  площею-0,2500га, кадастровий номер-4821480400:11:003:0003. 

 



 

  2.Передати  земельні ділянки комунальної власності у приватну власність 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) громадянам : 

-  Романенко Надії Вікторівні у власність  для будівництва і обслуговування 

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

адресоюс.Ганнівка вул.Миру,24 Братського району Миколаївської області  

площею-0,0887 га, кадастровий номер-4821480400:08:010:0002; 

    -Тимофієнку Сергію Васильовичу у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за адресою: с.Мостове, провул.Новий,1-а, Братського 

району Миколаївської області  площею-0,2500га, кадастровий номер-

4821480400:11:003:0002; 

 -Тимофієнко Любові Василівні у власність для будівництва і обслуговування 

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

адресою: с.Мостове, провул.Новий,1-б, Братського району Миколаївської 

області  площею-0,2500га, кадастровий номер-4821480400:11:003:0003 . 

                                                                                              

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію  сільської 

ради з питань АПК, земельних відносин, будівництва, транспорту, зв’язку, 

екології, благоустрою, житлово-комунального господарства, комунальної 

власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг. 

 

 

 Сільський голова                                                                        Тамара Фесько 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   



 

 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

  30 червня 2021 року   № 16  
        Новомар’ївка 

 

Про затвердження  проєкту                                              VІІІ сесія  

землеустрою щодо відведення                                          восьмого скликання 

земельної  ділянки в оренду для  

будівництва і обслуговування  

будівель торгівлі 

 

       Відповідно до пункту 34 частини першої   статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статей 12,93,122,123,124,125,126,186 

Земельного кодексу України, статті 6,19,21,22,25 Закону України «Про 

оренду землі»  та розглянувши проєкт землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки  в оренду  для будівництва і обслуговування  будівель 

торгівлі, сільська рада  

  

 ВИРІШИЛА: 

 1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

Романенко Надії Вікторівні в оренду для будівництва і обслуговування  

будівель торгівлі із земель комунальної власності площею-0,0553 га за 

адресою: с.Ганнівка вул.Миру,24 Братського району Миколаївської області, 

кадастровий номер-4821480400:08:010:0001.  

 

  2.Передати Романенко Надії Вікторівні в оренду земельну ділянку площею-

0,0553га для будівництва і обслуговування будівель торгівлі із земель 

комунальної власності  територіальної громади  в особі Новомарївської 

сільської ради  Братського району Миколаївської області терміном на 7 років   

за адресою: с.Ганнівка вул.Миру,24 Братського району Миколаївської 

області, кадастровий номер-4821480400:08:010:0001 

 

  3.Встановити гр.Романенко Надії Вікторівні орендну плату за використання 

земельної ділянки площею-0,0553га, кадастровий номер-

4821480400:08:010:0001 , для  будівництва і обслуговування будівель торгівлі 

в розмірі 5% нормативно грошової оцінки землі.      

        44..ГГрр..РРооммааннееннккоо  НН..ВВ..  ууккллаассттии  ддооггооввіірр  ооррееннддии  ззееммееллььннооїї  ддіілляяннккии  зз    

ННооввооммаарр’’їїввссььккооюю  ссііллььссььккооюю  ррааддооюю..  



 

          55..РРееккооммееннддууввааттии    ппооддааттии  ддооггооввіірр  ооррееннддии  ззееммееллььннооїї  ддіілляяннккии  ннаа  ддеерржжааввннуу    

ррееєєссттррааццііюю  ппрраавваа  ооррееннддии..  

                                                                                       

    6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію  сільської 

ради з питань АПК, земельних відносин, будівництва, транспорту, зв’язку, 

екології, благоустрою, житлово-комунального господарства, комунальної 

власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг. 

 

 

 

 Сільський голова                                                                        Тамара Фесько 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                          

                        

                                                                                                                            

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                                                              



 

  
ННООВВООММААРР’’ЇЇВВССЬЬККАА  ССІІЛЛЬЬССЬЬККАА  РРААДДАА  

ББРРААТТССЬЬККООГГОО  РРААЙЙООННУУ  

ММИИККООЛЛААЇЇВВССЬЬККООЇЇ  ООББЛЛААССТТІІ                                                                                                                                                            

РРІІШШЕЕННННЯЯ  

  

  3300  ччееррввнняя  22002211  ррооккуу      №№  1177        

                ННооввооммаарр’’їїввккаа      

        

ППрроо  ззааттввееррдджжеенннняя  ппррооєєккттуу  ззееммллееууссттррооюю                                                VVІІІІII  ссеессііяя                                                                                                                                                                        

щщооддоо  ввііддввееддеенннняя    ззееммееллььнниихх  ддіілляянноокк  уу                                                      ввооссььммооггоо  ссккллииккаанннняя                              

ввллаассннііссттьь  ддлляя  ввееддеенннняя  ттооввааррннооггоо  

ссііллььссььккооггооссппооддааррссььккооггоо  ввииррооббннииццттвваа      

  

ВВііддппооввіідднноо  ддоо  ппууннккттуу  3344  ссттааттттіі  2266  ЗЗааккооннуу  УУккррааїїннии  ««ППрроо  ммііссццееввее  

ссааммоовврряяддуувваанннняя  вв  УУккррааїїнніі»»,,  ссттааттеейй  1122,,4400,,111166,,111188,,112211  ЗЗееммееллььннооггоо  ккооддееккссуу  

УУккррааїїннии,,  ЗЗааккооннуу  УУккррааїїннии  ««ППрроо  ззееммллееууссттрріійй»»,,    ррооззгглляяннууввшшии  ппррооєєккттии  

ззееммллееууссттррооюю    щщооддоо  ввііддввееддеенннняя    ззееммееллььнниихх  ддіілляянноокк    уу  ввллаассннііссттьь  ддлляя  ввееддеенннняя  

ттооввааррннооггоо  ссііллььссььккооггооссппооддааррссььккооггоо  ввииррооббннииццттвваа,,    ссііллььссььккаа  ррааддаа    

    

  ВВИИРРІІШШИИЛЛАА::  

  

                11..ЗЗааттввееррддииттии  ппррооєєккттии  ззееммллееууссттррооюю  щщооддоо  ввііддввееддеенннняя    ззееммееллььнниихх  ддіілляянноокк    

уу  ввллаассннііссттьь  ддлляя  ввееддеенннняя  ттооввааррннооггоо  ссііллььссььккооггооссппооддааррссььккооггоо  ввииррооббннииццттвваа::                

--  ЄЄллььннііккооввіійй  ЛЛааррииссіі  ВВііттааллііїїввнніі,,  ппллоощщееюю  55,,99114411  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448833990000::0055::000000::00443322  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї    ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  

ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі..  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

--ЛЛииссееннккуу  ММииккоолліі  ООллееккссііййооввииччуу,,    ппллоощщееюю  22,,88009944  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448833990000::0055::000000::00443311  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї    ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  

ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі..                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                  

                22..  ППееррееддааттии  ззееммееллььнніі  ддіілляяннккии  уу  ппррииввааттннуу  ввллаассннііссттьь  ддлляя  ввееддеенннняя  

ттооввааррннооггоо  ссііллььссььккооггооссппооддааррссььккооггоо  ввииррооббннииццттвваа  ::  

--  ЄЄллььннііккооввіійй  ЛЛааррииссіі  ВВііттааллііїїввнніі,,    ппллоощщееюю  55,,99114411  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448833990000::0055::000000::00443322  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї    ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  

ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі..  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

--ЛЛииссееннккуу  ММииккоолліі  ООллееккссііййооввииччуу,,  ппллоощщееюю  22,,88009944  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448833990000::0055::000000::00443311  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї    ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  

ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі..                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                        



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

33..ККооннттрроолльь  ззаа  ввииккооннаанннняямм  ддааннооггоо  рріішшеенннняя  ппооккллаассттии  ннаа  ппооссттііййннуу  ккооммііссііюю  

ссііллььссььккооїї  ррааддии  зз  ппииттаанньь  ААППКК,,  ззееммееллььнниихх  ввііддннооссиинн,,  ббууддііввннииццттвваа,,  ттррааннссппооррттуу,,  

ззвв’’яяззккуу,,  ееккооллооггііїї,,  ббллааггооууссттррооюю,,  жжииттллооввоо--ккооммууннааллььннооггоо  ггооссппооддааррссттвваа,,  

ккооммууннааллььннооїї  ввллаассннооссттіі,,  ппррооммииссллооввооссттіі,,  ппііддппррииєєммннииццттвваа  ттаа  ссффееррии  ппооссллуугг..  

  
  

  

    

ССііллььссььккиийй  ггооллоовваа                                                                                                                                              ТТааммаарраа      ФФЕЕССЬЬККОО  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                                                              



 

  
ННООВВООММААРР’’ЇЇВВССЬЬККАА  ССІІЛЛЬЬССЬЬККАА  РРААДДАА  

ББРРААТТССЬЬККООГГОО  РРААЙЙООННУУ  

ММИИККООЛЛААЇЇВВССЬЬККООЇЇ  ООББЛЛААССТТІІ                                                                                                                                                            

РРІІШШЕЕННННЯЯ  

  

      3300  ччееррввнняя  22002211  ррооккуу      №№  1188        

                ННооввооммаарр’’їїввккаа      

        

ППрроо  ззааттввееррдджжеенннняя  ппррооєєккттуу  ззееммллееууссттррооюю                                                VVІІІІII  ссеессііяя                                                                                                                                                                        

щщооддоо  ввііддввееддеенннняя    ззееммееллььнниихх  ддіілляянноокк  вв                                                      ввооссььммооггоо  ссккллииккаанннняя                                  

ооррееннддуу  ддлляя  ввееддеенннняя  ттооввааррннооггоо  

ссііллььссььккооггооссппооддааррссььккооггоо  ввииррооббннииццттвваа      

  

ВВііддппооввіідднноо  ддоо  ппууннккттуу  3344  ссттааттттіі  2266  ЗЗааккооннуу  УУккррааїїннии  ««ППрроо  ммііссццееввее  

ссааммоовврряяддуувваанннняя  вв  УУккррааїїнніі»»,,  ссттааттеейй  1122,,4400,,111166,,111188,,112211  ЗЗееммееллььннооггоо  ккооддееккссуу  

УУккррааїїннии,,  ЗЗааккооннуу  УУккррааїїннии  ««ППрроо  ззееммллееууссттрріійй»»,,    ррооззгглляяннууввшшии  ппррооєєккттии  

ззееммллееууссттррооюю    щщооддоо  ввііддввееддеенннняя    ззееммееллььнниихх  ддіілляянноокк    вв  ооррееннддуу  ддлляя  ввееддеенннняя  

ттооввааррннооггоо  ссііллььссььккооггооссппооддааррссььккооггоо  ввииррооббннииццттвваа,,    ссііллььссььккаа  ррааддаа    

    

  ВВИИРРІІШШИИЛЛАА::  

  

                11..ЗЗааттввееррддииттии  ппррооєєккттии  ззееммллееууссттррооюю  щщооддоо  ввііддввееддеенннняя    ззееммееллььнниихх  ддіілляянноокк    

вв  ооррееннддуу  ддлляя  ввееддеенннняя  ттооввааррннооггоо  ссііллььссььккооггооссппооддааррссььккооггоо  ввииррооббннииццттвваа::                  

              --ВВооттррііннуу  ООллееккссааннддрруу  ООллееккссааннддррооввииччуу  ,,    ппллоощщееюю  00,,11991177  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  

ннооммеерр  44882211448800440000::0022::000000::00338800  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ГГааннннііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№44    ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;  

              --ППооппссууййккуу  ЮЮррііюю  ЛЛааввррееннттііййооввииччуу,,    ппллоощщееюю  00,,11221199  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448800440000::0022::000000::00444455  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ГГааннннііввссььккооггоо  ссттааррооссттииннссььккооггоо  

ооккррууггуу  №№44    ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  

ооббллаассттіі..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                  

                22..  ППееррееддааттии  ззееммееллььнніі  ддіілляяннккии  вв  ооррееннддуу  ддлляя  ввееддеенннняя  ттооввааррннооггоо  

ссііллььссььккооггооссппооддааррссььккооггоо  ввииррооббннииццттвваа  ннаа  77  ((ссіімм))  ррооккіівв  іізз  ззееммеелльь  ккооммууннааллььннооїї  

ввллаассннооссттіі    ттееррииттооррііааллььннооїї  ггррооммааддии    ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии::  

        --  ВВооттррііннуу  ООллееккссааннддрруу  ООллееккссааннддррооввииччуу,,    ппллоощщееюю  00,,11991177  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  

ннооммеерр  44882211448800440000::0022::000000::00338800  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ГГааннннііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№  44    ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;  

            --ППооппссууййккуу  ЮЮррііюю  ЛЛааввррееннттііййооввииччуу,,    ппллоощщееюю  00,,11221199  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448800440000::0022::000000::00444455  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ГГааннннііввссььккооггоо  ссттааррооссттииннссььккооггоо  



 

ооккррууггуу  №№44    ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  

ооббллаассттіі..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

              33..  ВВссттааннооввииттии  ооррееннддннуу  ппллааттуу    ззаа  ззееммееллььнніі  ддіілляяннккии  ддлляя  ввееддеенннняя  ттооввааррннооггоо  

ссііллььссььккооггооссппооддааррссььккооггоо  ввииррооббннииццттвваа    55%%  ввіідд    ннооррммааттииввннооїї  ггрроошшооввооїї  ооццііннккии..  

              44..  ГГррооммааддяяннаамм  ууккллаассттии  ддооггооввіірр  ооррееннддии  ззееммееллььннооїї  ддіілляяннккии  зз  

ННооввооммаарр’’їїввссььккооюю  ссііллььссььккооюю  ррааддооюю..  

              55..РРееккооммееннддууввааттии    ппооддааттии  ддооггооввіірр  ооррееннддии  ззееммееллььннооїї  ддіілляяннккии  ннаа  ддеерржжааввннуу  

ррееєєссттррааццііюю  ппрраавваа  ооррееннддии..  

                      

66..ККооннттрроолльь  ззаа  ввииккооннаанннняямм  ддааннооггоо  рріішшеенннняя  ппооккллаассттии  ннаа  ппооссттііййннуу  ккооммііссііюю  

ссііллььссььккооїї  ррааддии  зз  ппииттаанньь  ААППКК,,  ззееммееллььнниихх  ввііддннооссиинн,,  ббууддііввннииццттвваа,,  ттррааннссппооррттуу,,  

ззвв’’яяззккуу,,  ееккооллооггііїї,,  ббллааггооууссттррооюю,,  жжииттллооввоо--ккооммууннааллььннооггоо  ггооссппооддааррссттвваа,,  

ккооммууннааллььннооїї  ввллаассннооссттіі,,  ппррооммииссллооввооссттіі,,  ппііддппррииєєммннииццттвваа  ттаа  ссффееррии  ппооссллуугг..  

  
  

  

    

ССііллььссььккиийй  ггооллоовваа                                                                                                                                              ТТааммаарраа      ФФЕЕССЬЬККОО  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                                                          

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                                                                                      



 

  
ННООВВООММААРР’’ЇЇВВССЬЬККАА  ССІІЛЛЬЬССЬЬККАА  РРААДДАА  

ББРРААТТССЬЬККООГГОО  РРААЙЙООННУУ  

ММИИККООЛЛААЇЇВВССЬЬККООЇЇ  ООББЛЛААССТТІІ                                                                                                                                                            

РРІІШШЕЕННННЯЯ  

  

  3300  ччееррввнняя  22002211  ррооккуу      №№  1199        

                ННооввооммаарр’’їїввккаа      

        

ППрроо  ззааттввееррдджжеенннняя  ппррооєєккттуу  ззееммллееууссттррооюю                                                    VVІІІІІІссеессііяя                                                                                                                                                                        

щщооддоо  ввііддввееддеенннняя    ззееммееллььнниихх  ддіілляянноокк                                                                  ввооссььммооггоо  ссккллииккаанннняя                              

уу  ппррииввааттннуу  ввллаассннііссттьь  ддлляя  ввееддеенннняя    

ооссооббииссттооггоо  ссеелляяннссььккооггоо  ггооссппооддааррссттвваа    

  

ВВііддппооввіідднноо  ддоо  ппууннккттуу  3344  ччаассттииннии  ппеерршшооїї      ссттааттттіі  2266  ЗЗааккооннуу  УУккррааїїннии  ««ППрроо  

ммііссццееввее  ссааммоовврряяддуувваанннняя  вв  УУккррааїїнніі»»,,  ссттааттеейй  1122,,  4400,,  3333,,  112222,,112233  ЗЗееммееллььннооггоо  

ккооддееккссуу  УУккррааїїннии    ттаа  ччаассттииннии    1122  ППееррееххіідднниихх  ппооллоожжеенньь          ЗЗееммееллььннооггоо  ккооддееккссуу  

УУккррааїїннии,,  ррооззгглляяннууввшшии  ппррооєєккттии  ззееммллееууссттррооюю    щщооддоо  ввііддввееддеенннняя    ззееммееллььнниихх  

ддіілляянноокк    уу  ппррииввааттннуу  ввллаассннііссттьь  ддлляя  ввееддеенннняя  ооссооббииссттооггоо  ссеелляяннссььккооггоо  

ггооссппооддааррссттвваа,,        ссііллььссььккаа  ррааддаа    

    

  ВВИИРРІІШШИИЛЛАА::  

  

                11..ЗЗааттввееррддииттии  ппррооєєккттии  ззееммллееууссттррооюю  щщооддоо  ввііддввееддеенннняя    ззееммееллььнниихх  ддіілляянноокк    

уу  ппррииввааттннуу      ввллаассннііссттьь  ддлляя  ввееддеенннняя  ооссооббииссттооггоо  ссеелляяннссььккооггоо  ггооссппооддааррссттвваа  іізз  

ззееммеелльь  ссііллььссььккооггооссппооддааррссььккооггоо  ппррииззннааччеенннняя  ккооммууннааллььннооїї  ввллаассннооссттіі::  

              --  ННееммччееннккуу  ММииккоолліі  ФФееддооррооввииччуу,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0011::000000::::00442266  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                                                    

            --  ККррииввооккооннюю  ААннддррііюю  ММииккооллааййооввииччуу  ,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  

ннооммеерр  44882211448822440000::0011::000000::00442255  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

            --  ППррооккооппееннккоо  ООккссаанніі  ВВііккттооррііввнніі,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0011::000000::::00442233  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                --  ППррооккооппееннккуу  ММииккоолліі  ВВііккттооррооввииччуу  ,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  

ннооммеерр  44882211448822440000::0011::000000::::00442222  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        



 

                  --  ММииххааййллююккуу    ДДммииттрруу  ААннааттооллііййооввииччуу  ,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  

ннооммеерр  44882211448822440000::0011::000000::::00442244  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;      

                --  ББееззввееррххооммуу  ММииккоолліі  ООллееккссііййооввииччуу,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  

ннооммеерр  44882211448822440000::0011::000000::::00443311  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                        

              --  ББееззввееррххооммуу  ІІввааннуу  ММииккооллааййооввииччуу,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  

ннооммеерр  44882211448822440000::0011::000000::::00443300  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                        

            --  ЖЖееллееззнняяккуу  ООллееккссааннддрруу  ВВаассииллььооввииччуу  ,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  

ннооммеерр  44882211448822440000::0011::000000::::00442299  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;    

            --  ЖЖееллееззнняяккуу  ММааккссииммуу  ООллееккссааннддррооввииччуу,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  

ннооммеерр  44882211448822440000::0011::000000::::00442288  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                                                                                                            

            --  ГГооррііннссььккіійй  ННааттаалліі  ВВііккттооррііввнніі,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0011::000000::::00442277  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                        

              --ВВииссооччааннссььккіійй  ЯЯнніі  ЮЮррііїїввнніі,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0011::000000::::00443344  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                        

            --ВВииссооччааннссььккооммуу  ІІввааннуу  ВВаассииллььооввииччуу  ,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  

ннооммеерр  44882211448822440000::0011::000000::::00443366  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;    

            --  ММииххааййллююккуу  ЮЮррііюю  ААннааттооллііййооввииччуу,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  

ннооммеерр  44882211448822440000::0011::000000::::00443333  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                                                                                            

        --  ШШууммооввссььккооммуу  ООллееккссааннддрруу  ЮЮррііййооввииччуу,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  

ннооммеерр  44882211448822440000::0011::000000::::00443355  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                                                                                                        

            --  ШШууммооввссььккіійй    ННіілліі  ВВііккттооррііввнніі,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0011::000000::::00443322  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                        

            --ННееммччееннккуу  УУссттииммуу  ВВаассииллььооввииччуу,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0033::000000::::00557755  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  



 

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                        

            --ННееммччееннккоо  ЯЯнніі  ММииккооллааїїввнніі,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0033::000000::::00557744  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;    

            --ННееммччееннккоо  ЛЛааррииссіі  ВВііккттооррііввнніі,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0033::000000::::00557733  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;    

            --ННееммччееннккуу  РРууссллааннуу  ГГррииггооррооввииччуу,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0033::000000::::00555599  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;    

            --ННееммччееннккоо  ВВііккттооррііїї  ІІввааннііввнніі,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0033::000000::::00557711  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;    

            --  ННааййддььооннооввіійй  ЗЗііннааїїддіі  ППееттррііввнніі,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0033::000000::::00557700  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                                                                                            

          --  ННааййддььооннооввуу  ВВііккттоорруу  ВВооллооддииммииррооввииччуу,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  

ннооммеерр  44882211448822440000::0033::000000::::00555599  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                                                                                                  

        --ШШввееддуу  ВВооллооддииммиирруу  ІІввааннооввииччуу,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0033::000000::::00557766  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                                                                                  

          --ЮЮххнноо  ООллььззіі  ООллееккссааннддррііввнніі,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0033::000000::::00557777  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                                                                                            

              --ЄЄллееннччууккуу  ООллееккссааннддрруу  ООллееккссааннддррооввииччуу,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  

ннооммеерр  44882211448822440000::0033::000000::::00557788  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;          

  --ЄЄссььккооввіійй  ЛЛююббооввіі  ППееттррііввнніі,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0033::000000::00558855  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;        

--ЧЧооррннооммуу  ВВооллооддииммиирруу  ООллееккссааннддррооввииччуу,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  

ннооммеерр  44882211448822440000::0033::000000::00558844  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;        



 

--ЦЦаарріі  ММииххааййллуу  ААннааттооллііййооввииччуу,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0033::000000::00558877  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

            --ККооккллооннссььккооммуу  ММииккоолліі  ООллееккссааннддррооввииччууииччуу,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  

ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  44882211448822440000::0033::000000::00558866  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  

ММииррооллююббііввссььккооггоо  ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  

ррааддии  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

              --ЮЮххннуу  ДДееннииссуу  ВВооллооддииммииррооввииччуу,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0022::000000::00443377  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

            --ШШммииггооллюю  ООллееккссааннддрруу  ВВііккттооррооввииччуу,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  

ннооммеерр  44882211448822440000::0022::000000::00443322  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                      --ЛЛууггааннссььккіійй  ССввііттллаанніі  ГГррииггооррііввнніі,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0022::000000::00443333  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                  --ККииттооррааззіі  ГГааллиинніі  ВВаассииллііввнніі,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0022::000000::00443344  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                        --ЛЛууггааннссььккіійй  ГГаанннніі  ВВаассииллііввнніі,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0022::000000::00443355  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                        --ССааввччууккуу  ММииккоолліі  ММииххааййллооввииччуу,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0022::000000::00443366  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

              --ММііннттяянн  ЛЛііддііїї  ССееррггііїїввнніі,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448811770000::0077::000022::::00000088  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ККооссттууввааттссььккооггоо  ссттааррооссттииннссььккооггоо  

ооккррууггуу  №№22  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  

ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                                                                                          

                --ККууррддооввуу  ММииккоолліі  ІІввааннооввииччуу,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448800440000::0011::000000::00667777  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ГГааннннііввссььккооггоо  ссттааррооссттииннссььккооггоо  

ооккррууггуу  №№44  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  

ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                                                                                            

              --ККууррддооввіійй  ООллеенніі  ВВаассииллііввнніі,,ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448800440000::0011::000000::00667733  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ГГааннннііввссььккооггоо  ссттааррооссттииннссььккооггоо  

ооккррууггуу  №№44  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  

ооббллаассттіі..                                                                                                                                                                                                                                                          

  



 

                22..  ППееррееддааттии  іізз  ззееммеелльь  ккооммууннааллььннооїї  ввллаассннооссттіі  уу  ппррииввааттннуу  ввллаассннііссттьь  ::                                  

--  ННееммччееннккуу  ММииккоолліі  ФФееддооррооввииччуу,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0011::000000::::00442266  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                                                    

            --  ККррииввооккооннюю  ААннддррііюю  ММииккооллааййооввииччуу  ,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  

ннооммеерр  44882211448822440000::0011::000000::00442255  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

            --  ППррооккооппееннккоо  ООккссаанніі  ВВііккттооррііввнніі,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0011::000000::::00442233  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                --  ППррооккооппееннккуу  ММииккоолліі  ВВііккттооррооввииччуу  ,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  

ннооммеерр  44882211448822440000::0011::000000::::00442222  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                  --  ММииххааййллююккуу    ДДммииттрруу  ААннааттооллііййооввииччуу  ,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  

ннооммеерр  44882211448822440000::0011::000000::::00442244  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;      

                --  ББееззввееррххооммуу  ММииккоолліі  ООллееккссііййооввииччуу,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  

ннооммеерр  44882211448822440000::0011::000000::::00443311  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                        

              --  ББееззввееррххооммуу  ІІввааннуу  ММииккооллааййооввииччуу,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  

ннооммеерр  44882211448822440000::0011::000000::::00443300  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                        

            --  ЖЖееллееззнняяккуу  ООллееккссааннддрруу  ВВаассииллььооввииччуу  ,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  

ннооммеерр  44882211448822440000::0011::000000::::00442299  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;    

            --  ЖЖееллееззнняяккуу  ММааккссииммуу  ООллееккссааннддррооввииччуу,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  

ннооммеерр  44882211448822440000::0011::000000::::00442288  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                                                                                            

                                  

            --  ГГооррііннссььккіійй  ННааттаалліі  ВВііккттооррііввнніі,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0011::000000::::00442277  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                        

              --ВВииссооччааннссььккіійй  ЯЯнніі  ЮЮррііїїввнніі,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0011::000000::::00443344  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                        



 

            --ВВииссооччааннссььккооммуу  ІІввааннуу  ВВаассииллььооввииччуу  ,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  

ннооммеерр  44882211448822440000::0011::000000::::00443366  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;    

            --  ММииххааййллююккуу  ЮЮррііюю  ААннааттооллііййооввииччуу,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  

ннооммеерр  44882211448822440000::0011::000000::::00443333  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                                                                                            

        --  ШШууммооввссььккооммуу  ООллееккссааннддрруу  ЮЮррііййооввииччуу,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  

ннооммеерр  44882211448822440000::0011::000000::::00443355  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                                                                                                        

            --  ШШууммооввссььккіійй    ННіілліі  ВВііккттооррііввнніі,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0011::000000::::00443322  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                        

            --ННееммччееннккуу  УУссттииммуу  ВВаассииллььооввииччуу,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0033::000000::::00557755  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                        

            --ННееммччееннккоо  ЯЯнніі  ММииккооллааїїввнніі,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0033::000000::::00557744  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;    

            --ННееммччееннккоо  ЛЛааррииссіі  ВВііккттооррііввнніі,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0033::000000::::00557733  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;    

            --ННееммччееннккуу  РРууссллааннуу  ГГррииггооррооввииччуу,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0033::000000::::00555599  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;    

            --ННееммччееннккоо  ВВііккттооррііїї  ІІввааннііввнніі,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0033::000000::::00557711  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;    

            --  ННааййддььооннооввіійй  ЗЗііннааїїддіі  ППееттррііввнніі,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0033::000000::::00557700  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                                                                                            

          --  ННааййддььооннооввуу  ВВііккттоорруу  ВВооллооддииммииррооввииччуу,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  

ннооммеерр  44882211448822440000::0033::000000::::00555599  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                                                                                                  

        --ШШввееддуу  ВВооллооддииммиирруу  ІІввааннооввииччуу,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0033::000000::::00557766  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  



 

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі..                                                                                                                                                                                                                                                            

                    --ЮЮххнноо  ООллььззіі  ООллееккссааннддррііввнніі,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0033::000000::::00557777  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                                                                                            

              --ЄЄллееннччууккуу  ООллееккссааннддрруу  ООллееккссааннддррооввииччуу,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  

ннооммеерр  44882211448822440000::0033::000000::::00557788  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;        

              --ЄЄссььккооввіійй  ЛЛююббооввіі  ППееттррііввнніі,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0033::000000::00558855  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;        

          --ЧЧооррннооммуу  ВВооллооддииммиирруу  ООллееккссааннддррооввииччуу,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  

ннооммеерр  44882211448822440000::0033::000000::00558844  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;        

          --ЦЦаарріі  ММииххааййллуу  ААннааттооллііййооввииччуу,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0033::000000::00558877  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

            --ККооккллооннссььккооммуу  ММииккоолліі  ООллееккссааннддррооввииччууииччуу,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  

ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  44882211448822440000::0033::000000::00558866  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  

ММииррооллююббііввссььккооггоо  ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  

ррааддии  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

              --ЮЮххннуу  ДДееннииссуу  ВВооллооддииммииррооввииччуу,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0022::000000::00443377  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

              --ШШммииггооллюю  ООллееккссааннддрруу  ВВііккттооррооввииччуу,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  

ннооммеерр  44882211448822440000::0022::000000::00443322  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                  --ЛЛууггааннссььккіійй  ССввііттллаанніі  ГГррииггооррііввнніі,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0022::000000::00443333  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                --ККииттооррааззіі  ГГааллиинніі  ВВаассииллііввнніі,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0022::000000::00443344  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                --ЛЛууггааннссььккіійй  ГГаанннніі  ВВаассииллііввнніі,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0022::000000::00443355  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    



 

                --ССааввччууккуу  ММииккоолліі  ММииххааййллооввииччуу,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0022::000000::00443366  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

          --ММііннттяянн  ЛЛііддііїї  ССееррггііїїввнніі,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448811770000::0077::000022::::00000088  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ККооссттууввааттссььккооггоо  ссттааррооссттииннссььккооггоо  

ооккррууггуу  №№22  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  

ооббллаассттіі..                                                                                                                                                                                                                                                            

                --ККууррддооввуу  ММииккоолліі  ІІввааннооввииччуу,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448800440000::0011::000000::00667777  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ГГааннннііввссььккооггоо  ссттааррооссттииннссььккооггоо  

ооккррууггуу  №№44  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  

ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                                                                                            

              --ККууррддооввіійй  ООллеенніі  ВВаассииллііввнніі,,ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448800440000::0011::000000::00667733  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ГГааннннііввссььккооггоо  ссттааррооссттииннссььккооггоо  

ооккррууггуу  №№44  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  

ооббллаассттіі..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  

33..ККооннттрроолльь  ззаа  ввииккооннаанннняямм  ддааннооггоо  рріішшеенннняя  ппооккллаассттии  ннаа  ппооссттііййннуу  ккооммііссііюю  

ссііллььссььккооїї  ррааддии  зз  ппииттаанньь  ААППКК,,  ззееммееллььнниихх  ввііддннооссиинн,,  ббууддііввннииццттвваа,,  ттррааннссппооррттуу,,  

ззвв’’яяззккуу,,  ееккооллооггііїї,,  ббллааггооууссттррооюю,,  жжииттллооввоо--ккооммууннааллььннооггоо  ггооссппооддааррссттвваа,,  

ккооммууннааллььннооїї  ввллаассннооссттіі,,  ппррооммииссллооввооссттіі,,  ппііддппррииєєммннииццттвваа  ттаа  ссффееррии  ппооссллуугг..  

  
  

  

    

ССііллььссььккиийй  ггооллоовваа                                                                                                                                              ТТааммаарраа  ФФЕЕССЬЬККОО  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

                                                                                                                                                 



 

 
 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

  

  

 

  30 червня  2021 року   № 20  

        Новомар’ївка   

 

Про надання дозволу на розробку                                 VІІI сесія  

проєкту землеустрою щодо  відведення                          восьмого скликання 

земельних ділянок у приватну власність  

для ведення особистого селянського  

господарства учасникам АТО 

 

   Відповідно до пункту 34 частини першої   статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статті 12,19,20,118,121,123 Земельного 

кодексу України, розпорядження Кабінету Міністрів  України 31.01.2018 

року   № 60-р, ст.50  Закону України «Про землеустрій», враховуючи 

розпорядження Кабінету Міністрів України  від 19.08.2015року №898-р 

«Питання забезпечення учасників антитерористичної операції та сімей 

загиблих учасників АТО земельними ділянками», розглянувши заяви 

учасників бойових дій  в зоні проведення ООС про надання дозволу на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок  у 

приватну власність для ведення  особистого селянського господарства,   

сільська рада  

  

 ВИРІШИЛА: 

 

1.Надати  дозвіл учасникам бойових дій в зоні проведеня ООС на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у приватну  

власність  орієнтовною   площею 2.00 га із цільовим призначенням для 

ведення ОСГ із земель сільськогосподарського призначення комунальної 

власності, які знаходяться на території Новомар’ївської сільської ради 

Братського району Миколаївської області : 

   -Ткаченку Володимиру Володимировичу; 

   -Гришаєву Сергію Олександровичу; 

   -Макаренку Владиславу Станіславовичу. 

 



 

2. Рекомендувати громадянам, зазначеним в пункті 1 цього рішення замовити 

в землевпорядній організації проєкт землеустрою щодо відведення    

земельної ділянки  у власність  для ведення ОСГ  за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності.           

         

3.Виготовлений та погоджений  у встановленому законом порядку проєкт 

землеустрою  подати на розгляд та затвердження сесії  Новомар’ївської 

сільської ради, згідно чинного законодавства.                                                                                                                                

                                                                                      

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань АПК, земельних відносин, будівництва, транспорту, 

зв’язку, екології, благоустрою, житлово-комунального господарства, 

комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг. 

 

 

 

Сільський голова                                                                      Тамара ФЕСЬКО 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

                                                                                                                                               



 

 
 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

   30 червня  2021 року   № 21  

        Новомар’ївка   
 

Про надання дозволу на розробку                                VIII сесія  

проєкту землеустрою щодо                                            восьмого скликання                    

відведення земельних ділянок  у  

приватну власність для ведення 

особистого селянського господарства 
 

Відповідно до пункту 34 частини першої   статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статті 118,121,123 Земельного кодексу 

України, розпорядження Кабінету України 31.01.2018року № 60-р,                     

ст.50  Закону України «Про землеустрій»,  розглянувши заяви громадян   

сільська рада  
 

 ВИРІШИЛА: 

        1. Надати дозвіл на  розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок  у власність орієнтовною  площею до 2.00 га для ведення 

особистого селянського господарства громадянам : 

            -Корбуту Сергію Івановичу, Камяно-Костуватський старостинський 

округ №1. 

           -Михайлюк Дар’ї Миколаївні, Миролюбівський старостинський округ 

№3. 

          - Немченко Надії Володимирівні, Миролюбівський старостинський 

округ №3. 

         -Недашківському Олександру Володимировичу, Миролюбівський 

старостинський округ №3. 

          -Кобилінській Наталії Олександрівні, Миролюбівський старостинський 

округ №3. 

          -Мартиновському Валентину Вікторовичу, Миролюбівський 

старостинський округ №3. 

  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань АПК, земельних відносин, будівництва, транспорту, 

зв’язку, екології, благоустрою, житлово-комунального господарства, 

комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг. 

 

Сільський голова                                                                      Тамара ФЕСЬКО 



 

 
 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

  

3300  ччееррввнняя    22002211  ррооккуу      №№    2222    

                ННооввооммаарр’’їїввккаа      

  

ППрроо  ввііддттееррммііннуувваанннняя  ннааддаанннняя  ддооззввооллуу                                                  VVІІІІІІ  ссеессііяя    

ннаа  ррооззррооббккуу  ппррооєєккттуу  ззееммллееууссттррооюю  щщооддоо                                            ввооссььммооггоо  ссккллииккаанннняя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ввііддввееддеенннняя  ззееммееллььннооїї  ддіілляяннккии    уу  ппррииввааттннуу                                                

ввллаассннііссттьь    ддлляя  ввееддеенннняя  ооссооббииссттооггоо    

ссеелляяннссььккооггоо  ггооссппооддааррссттвваа    

  

ВВііддппооввіідднноо  ддоо  ппууннккттуу  3344  ччаассттииннии  ппеерршшооїї      ссттааттттіі  2266  ЗЗааккооннуу  УУккррааїїннии  ««ППрроо  

ммііссццееввее  ссааммоовврряяддуувваанннняя  вв  УУккррааїїнніі»»,,  ссттааттттіі  111188,,112211,,112222  ЗЗееммееллььннооггоо  ккооддееккссуу  

УУккррааїїннии,,  ррооззппоорряядджжеенннняя  ККааббііннееттуу  УУккррааїїннии  3311..0011..22001188ррооккуу  №№  6600--рр,,  

ввррааххооввууююччии  ррооззппоорряядджжеенннняя  ККааббііннееттуу  ММііннііссттрріівв  УУккррааїїннии  ввіідд  1199..0088..22001155ррооккуу  

№№889988--рр  ««ППииттаанннняя  ззааббееззппееччеенннняя  ууччаассннииккіівв  ааннттииттееррооррииссттииччннооїїооппееррааццііїї  ттаа  

ссііммеейй  ззааггииббллиихх  ууччаассннииккіівв  ААТТОО  ззееммееллььннииммии  ддіілляяннккааммии»»,,  ттаа  ввззяяввшшии  ддоо  ууввааггии  

ввііддссууттннііссттьь  ввііллььнниихх  ззееммееллььнниихх  ддіілляянноокк,,  ррооззгглляяннууввшшии  ззааяяввии  ууччаассннииккіівв    

ббооййооввиихх  ддіійй    вв  ззоонніі  ппррооввееддеенннняя  ООООСС,,  ссііллььссььккаа  ррааддаа    

    

  ВВИИРРІІШШИИЛЛАА::  

  

11..  ВВііддттееррммііннууввааттии  ннааддаанннняя  ддооззввооллуу  ннаа  ррооззррооббккуу  ппррооєєккттуу  ззееммллееууссттррооюю  щщооддоо                                            

ввііддввееддеенннняя  ззееммееллььнниихх  ддіілляянноокк    уу  ппррииввааттннуу  ввллаассннііссттьь  ппллоощщееюю  ддоо  22..0000  ггаа      ддлляя  

ввееддеенннняя  ооссооббииссттооггоо  ссеелляяннссььккооггоо  ггооссппооддааррссттвваа  ууччаассннииккаамм    ббооййооввиихх  ддіійй  ннаа  

ттееррииттооррііїї  ККооссттууввааттссььккооггоо  ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№  22  ттаа  ГГррииггооррііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№55  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии::    

      

--ААннттооннееннккуу  ММааккссииммуу  ВВооллооддииммииррооввииччуу;;  

--ББооддллєєввуу  ССееррггііюю  ІІввааннооввииччуу;;  

--ББооддллєєввуу  ММииххааййллуу  ІІввааннооввииччуу..  

  

22..  ДДооррууччииттии  ссттааррооссттаамм  ввііддппооввіідднниихх  ссттааррооссттииннссььккиихх  ооккррууггіівв  ррааззоомм  іізз  

ззееммллееввппоорряяддннииккааммии  ннааддааттии  ддооппооммооггуу  ууччаассннииккаамм  ААТТОО//ООООСС  ввііддннааййттии  ввііллььннуу  

ззееммееллььннуу  ддіілляяннккуу..      

                                                                                                                                                                                



 

33..ККооннттрроолльь  ззаа  ввииккооннаанннняямм  ддааннооггоо  рріішшеенннняя  ппооккллаассттии  ннаа  ппооссттііййннуу  ккооммііссііюю    

ссііллььссььккооїї  ррааддии  зз  ппииттаанньь  ААППКК,,  ззееммееллььнниихх  ввііддннооссиинн,,  ббууддііввннииццттвваа,,  ттррааннссппооррттуу,,  

ззвв’’яяззккуу,,  ееккооллооггііїї,,  ббллааггооууссттррооюю,,  жжииттллооввоо--ккооммууннааллььннооггоо  ггооссппооддааррссттвваа,,  

ккооммууннааллььннооїї  ввллаассннооссттіі,,  ппррооммииссллооввооссттіі,,  ппііддппррииєєммннииццттвваа  ттаа  ссффееррииппооссллуугг..  

  

  

  

ССііллььссььккиийй  ггооллоовваа                                                                                                                                            ТТааммаарраа  ФФЕЕССЬЬККОО  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    



 

  
ННООВВООММААРР’’ЇЇВВССЬЬККАА  ССІІЛЛЬЬССЬЬККАА  РРААДДАА  

ББРРААТТССЬЬККООГГОО  РРААЙЙООННУУ  

ММИИККООЛЛААЇЇВВССЬЬККООЇЇ  ООББЛЛААССТТІІ                                                                                                                                                            

РРІІШШЕЕННННЯЯ  

  

    3300  ччееррввнняя  22002211  ррооккуу      №№  2233        

                ННооввооммаарр’’їїввккаа      
  

ППрроо  ннааддаанннняя  ддооззввооллуу  ннаа  ррооззррооббккуу                                    VVІІІІII    ссеессііяя    ввооссььммооггоо  ссккллииккаанннняя  

ппррооєєккттуу  ззееммллееууссттррооюю  щщооддоо                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ввііддввееддеенннняя  ззееммееллььнниихх  ддіілляянноокк  

вв  ооррееннддуу  ддлляя  ггооррооддннииццттвваа  
  

            ВВііддппооввіідднноо  ддоо  ппууннккттуу  3344  ччаассттииннии  ппеерршшооїї      ссттааттттіі  2266  ЗЗааккооннуу  УУккррааїїннии  ««ППрроо  

ммііссццееввее  ссааммоовврряяддуувваанннняя  вв  УУккррааїїнніі»»,,  ссттааттеейй  1122,,3366,,9933,,112244,,220066  ЗЗееммееллььннооггоо  

ккооддееккссуу  УУккррааїїннии  ттаа    ччаассттииннии  1122  ППееррееххіідднниихх  ппооллоожжеенньь  ЗЗееммееллььннооггоо  ккооддееккссуу  

УУккррааїїннии,,  ррооззгглляяннууввшшии    ззааяяввии  ггррооммааддяянн    ппрроо  ннааддаанннняя  ддооззввооллуу  ннаа  ррооззррооббккуу  

ппррооєєккттуу  ззееммллееууссттррооюю  щщооддоо  ввііддввееддеенннняя  ззееммееллььнниихх  ддіілляянноокк  вв  ооррееннддуу  ддлляя  

ггооррооддннииццттвваа,,  ссііллььссььккаа  ррааддаа    
    

  ВВИИРРІІШШИИЛЛАА::  
  

11..  ННааддааттии  ддооззввіілл  ннаа  ррооззррооббккуу  ппррооєєккттуу  ззееммллееууссттррооюю  щщооддоо  ввііддввееддеенннняя  

  ззееммееллььнниихх    ддіілляянноокк  вв    ооррееннддуу  ддлляя  ггооррооддннииццттвваа  ::  

           -Кривенко Тетяні Василівні, орієнтовною площею   0,35га , яка 

знаходиться в с.Ганнівка , провулок Північний Ганнівського 

старостинського округу №4  Новомар’ївської сільської ради Братського 

району Миколаївської області; 

               -Кривенко Володимиру Сергійовичу, орієнтовною площею   0,50га , 

яка знаходиться в с.Ганнівка , вул Шкільна  Ганнівського старостинського 

округу №4  Новомар’ївської сільської ради Братського району Миколаївської 

області; 

           -Чернищук Василю Євгеновичу, орієнтовною площею   0,60га , яка 

знаходиться в с. Мостове , вул Вороніна  Ганнівського старостинського 

округу №4  Новомар’ївської сільської ради Братського району Миколаївської 

області; 

           -Максимецю Олександру Васильовичу, орієнтовною площею   0,60га , 

яка знаходиться в с. Дарниця , вул Робітнича Ганнівського старостинського 

округу №4  Новомар’ївської сільської ради Братського району Миколаївської 

області; 

           -Каленюк Світлані Павлівні, орієнтовною площею   0,50га , яка 

знаходиться в с. Єлизаветівка , вул Аграрна 42  Ганнівського 



 

старостинського округу №4  Новомар’ївської сільської ради Братського 

району Миколаївської області; 

           -Юрку Валентині Кузьмівні, орієнтовною площею   0,35га , яка 

знаходиться в с.Мостове , вул Вороніна Ганнівського старостинського округу 

№4  Новомар’ївської сільської ради Братського району Миколаївської 

області. 
  

22..  РРееккооммееннддууввааттии  ггррооммааддяяннаамм,,  ззааззннааччеенниимм  вв  ппууннккттіі  11  ццььооггоо  рріішшеенннняя  ззааммооввииттии  

вв  ззееммллееввппоорряядднніійй  ооррггааннііззааццііїї  ппррооєєккттии  ззееммллееууссттррооюю  щщооддоо  ввііддввееддеенннняя  

ззееммееллььнниихх  ддіілляяннкк  вв  ооррееннддуу  ддлляя  ггооррооддннииццттвваа..  

           -Кривенко Тетяні Василівні, орієнтовною площею   0,35га , яка 

знаходиться в с.Ганнівка , провулок Північний Ганнівського 

старостинського округу №4  Новомар’ївської сільської ради Братського 

району Миколаївської області; 

               -Кривенко Володимиру Сергійовичу, орієнтовною площею   0,50га , 

яка знаходиться в с.Ганнівка , вул Шкільна  Ганнівського старостинського 

округу №4  Новомар’ївської сільської ради Братського району Миколаївської 

області; 

           -Чернищук Василю Євгеновичу, орієнтовною площею   0,60га , яка 

знаходиться в с. Мостове , вул Вороніна  Ганнівського старостинського 

округу №4  Новомар’ївської сільської ради Братського району Миколаївської 

області; 

           -Максимець Олександру Васильовичу, орієнтовною площею   0,60га , 

яка знаходиться в с. Дарниця , вул Робітнича Ганнівського старостинського 

округу №4  Новомар’ївської сільської ради Братського району Миколаївської 

області; 

           -Каленюк Світлані Павлівні, орієнтовною площею   0,50га , яка 

знаходиться в с. Єлизаветівка , вул Аграрна 42  Ганнівського 

старостинського округу №4  Новомар’ївської сільської ради Братського 

району Миколаївської області; 

           -Юрку Валентині Кузьмівні, орієнтовною площею   0,35га , яка 

знаходиться в с.Мостове , вул Вороніна Ганнівського старостинського округу 

№4  Новомар’ївської сільської ради Братського району Миколаївської 

області. 
  

33..ВВииггооттооввллеенниийй  ттаа  ппооггоодджжеенниийй    уу  ввссттааннооввллееннооммуу  ззааккоонноомм  ппоорряяддккуу  ппррооєєкктт    

ззееммллееууссттррооюю  ппооддааттии  ннаа  ррооззгглляядд  ттаа  ззааттввееррдджжеенннняя  ссеессііїї  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  

ссііллььссььккооїї  ррааддии  ,,  ззггіідднноо  ччииннннооггоо  ззааккооннооддааввссттвваа..                                                                                                                                                                                                                                                                

44..  ККооннттрроолльь  ззаа  ввииккооннаанннняямм  ддааннооггоо  рріішшеенннняя  ппооккллаассттии  ннаа    ккооммііссііюю  ссііллььссььккооїї  

ррааддии  зз  ппииттаанньь  ААППКК,,  ззееммееллььнниихх  ввііддннооссиинн,,  ббууддііввннииццттвваа,,  ттррааннссппооррттуу,,  ззвв’’яяззккуу,,  

ееккооллооггііїї,,  ббллааггооууссттррооюю,,  жжииттллооввоо--ккооммууннааллььннооггоо  ггооссппооддааррссттвваа,,  ккооммууннааллььннооїї  

ввллаассннооссттіі,,  ппррооммииссллооввооссттіі  ,,  ппііддппррииєєммннииццттвваа  ттаа  ссффееррии  ппооссллуугг..        

                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ССііллььссььккиийй  ггооллоовваа                                                                                                                                          ТТааммаарраа  ФФЕЕССЬЬККОО                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                        



 

  
ННООВВООММААРР’’ЇЇВВССЬЬККАА  ССІІЛЛЬЬССЬЬККАА  РРААДДАА  

ББРРААТТССЬЬККООГГОО  РРААЙЙООННУУ  

ММИИККООЛЛААЇЇВВССЬЬККООЇЇ  ООББЛЛААССТТІІ                                                                                                                                                            

РРІІШШЕЕННННЯЯ  

  

      3300  ччееррввнняя  22002211  ррооккуу      №№    2244      

                ННооввооммаарр’’їїввккаа      
  

ППрроо  ннааддаанннняя    ддооззввооллуу  ннаа  ррооззррооббккуу                                                  VVІІІІІІ  ссеессііяя                                                                                                                                                                                        

ппррооєєккттуу  ззееммллееууссттррооюю  щщооддоо  ввііддввееддеенннняя                                                                  ввооссььммооггоо  ккллииккаанннняя  

ззееммееллььннооїї  ддіілляяннккии  уу  ввллаассннііссттьь  ддлляя  ввееддеенннняя    

ффееррммееррссььккооггоо  ггооссппооддааррссттвваа  
  

            ВВііддппооввіідднноо  ддоо  ппууннккттуу  3344  ччаассттииннии  ппеерршшооїї      ссттааттттіі  2266  ЗЗааккооннуу  УУккррааїїннии  ««ППрроо  

ммііссццееввее  ссааммоовврряяддуувваанннняя  вв  УУккррааїїнніі»»,,  ссттааттеейй  1122,,3366,,9933,,112244,,220066  ЗЗееммееллььннооггоо  

ккооддееккссуу  УУккррааїїннии  ттаа    ччаассттииннии  1122  ППееррееххіідднниихх  ппооллоожжеенньь  ЗЗееммееллььннооггоо  ккооддееккссуу  

УУккррааїїннии,,  ррооззгглляяннууввшшии    ззааяяввуу  ггррооммааддяяннииннаа    ББііллооііввааннееннккаа  ООллееккссааннддрраа  

ІІввааннооввииччаа  ппрроо  ннааддаанннняя  ддооззввооллуу  ннаа  ррооззррооббккуу  ппррооєєккттуу  ззееммллееууссттррооюю  щщооддоо  

ввііддввееддеенннняя  ззееммееллььннооїї  ддіілляяннккии  уу  ввллаассннііссттьь    ддлляя  ввееддеенннняя  ффееррммееррссььккооггоо  

ггооссппооддааррссттвваа,,  ссііллььссььккаа  ррааддаа    
    

  ВВИИРРІІШШИИЛЛАА::  

11..ННааддааттии  ддооззввіілл    ннаа  ррооззррооббккуу  ппррооєєккттуу  ззееммллееууссттррооюю  щщооддоо  ввііддввееддеенннняя  

ззееммееллььннооїї  ддіілляяннккии    уу  ввллаассннііссттьь  ддлляя  ввееддеенннняя  ффееррммееррссььккооггоо  ггооссппооддааррссттвваа::  

--ББііллооііввааннееннккуу  ООллееккссааннддрруу  ІІввааннооввииччуу,,    оорріієєннттооввннооюю  ппллоощщееюю  99,,7711  уумм..  ггаа    ззаа  

ррааххуунноокк    ззееммеелльь  ссііллььссььккооггооссппооддааррссььккооггоо  ппррииззннааччеенннняя    ззаа  ммеежжааммии  ннаассееллееннооггоо  

ппууннккттуу,,  яяккаа  ззннааххооддииттььссяя  ннаа  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  ссттааррооссттииннссььккооггоо  

ооккррууггуу  №№33    ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;  

22..РРееккооммееннддууввааттии  ББііллооііввааннееннккоо  ОО..ІІ..  ззааммооввииттии  вв  ззееммллееввппоорряядднніійй  ооррггааннііззааццііїї  

ппррооєєкктт  ззееммллееууссттррооюю  щщооддоо  ввііддввееддеенннняя  ззееммееллььннооїї  ддіілляяннккии    уу  ввллаассннііссттьь  ддлляя  

ввееддеенннняя  ффееррммееррссььккооггоо  ггооссппооддааррссттвваа..  

33..ВВииггооттооввллеенниийй  ттаа  ппооггоодджжеенниийй    уу  ввссттааннооввллееннооммуу  ззааккоонноомм  ппоорряяддккуу  ппррооєєкктт    

ззееммллееууссттррооюю  ппооддааттии  ннаа  ррооззгглляядд  ттаа  ззааттввееррдджжеенннняя  ссеессііїї  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  

ссііллььссььккооїї  ррааддии  ,,  ззггіідднноо  ччииннннооггоо  ззааккооннооддааввссттвваа..                                                                                                                                                                                                                                                                

44..  ККооннттрроолльь  ззаа  ввииккооннаанннняямм  ддааннооггоо  рріішшеенннняя  ппооккллаассттии  ннаа    ккооммііссііюю  ссііллььссььккооїї  

ррааддии  зз  ппииттаанньь  ААППКК,,  ззееммееллььнниихх  ввііддннооссиинн,,  ббууддііввннииццттвваа,,  ттррааннссппооррттуу,,  ззвв’’яяззккуу,,  

ееккооллооггііїї,,  ббллааггооууссттррооюю,,  жжииттллооввоо--ккооммууннааллььннооггоо  ггооссппооддааррссттвваа,,  ккооммууннааллььннооїї  

ввллаассннооссттіі,,  ппррооммииссллооввооссттіі  ,,  ппііддппррииєєммннииццттвваа  ттаа  ссффееррии  ппооссллуугг..  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ССііллььссььккиийй  ггооллоовваа                                                                                                                                          ТТааммаарраа  ФФЕЕССЬЬККОО  

  

                                                                                                                                                                                                          



 

  
ННООВВООММААРР’’ЇЇВВССЬЬККАА  ССІІЛЛЬЬССЬЬККАА  РРААДДАА  

ББРРААТТССЬЬККООГГОО  РРААЙЙООННУУ  

ММИИККООЛЛААЇЇВВССЬЬККООЇЇ  ООББЛЛААССТТІІ                                                                                                                                                            

РРІІШШЕЕННННЯЯ  

  

  3300  ччееррввнняя  22002211  ррооккуу      №№  2255        

                ННооввооммаарр’’їїввккаа      

  

ППрроо  ннааддаанннняя  ддооззввооллуу  ннаа    ввииггооттооввллеенннняя                                                                    VVІІІІІІссеессііяя                                                                                                                                                                                                                                        

ттееххннііччннооїї  ддооккууммееннттааццііїї  іізз  ззееммллееууссттррооюю  щщооддоо                                                ввооссььммооггоо  ккллииккаанннняя  

ввссттааннооввллеенннняя    ((ввііддннооввллеенннняя))  ммеежж  ззееммееллььннооїї    

ддіілляяннккии    вв  ннааттуурріі  ((ннаа  ммііссццееввооссттіі))  ддлляя  ввееддеенннняя  

ттооввааррннооггоо  ссііллььссььккооггооссппооддааррссььккооггоо  ввииррооббннииццттвваа  

  

            ВВііддппооввіідднноо  ддоо  ппууннккттуу  3344  ччаассттииннии  ппеерршшооїї      ссттааттттіі  2266  ЗЗааккооннуу  УУккррааїїннии  ««ППрроо  

ммііссццееввее  ссааммоовврряяддуувваанннняя  вв  УУккррааїїнніі»»,,  ссттааттеейй  1122,,2222,,111166  ЗЗееммееллььннооггоо  ккооддееккссуу  

УУккррааїїннии,,  сстт..55  ЗЗааккооннуу  УУккррааїїннии  ««ППрроо  ппоорряяддоокк  ввииддііллеенннняя  вв  ннааттуурріі  ((ннаа  

ммііссццееввооссттіі))  ззееммееллььнниихх  ддіілляянноокк  ввллаассннииккаамм  ззееммееллььнниихх  ччаассттоокк  ((ппааїївв))»»  ввіідд  

0055..0066..22000033ррооккуу  №№889999--11VV  іізз  ззммііннааммии  ттаа  ддооппооввннеенннняяммии,,  ррооззгглляяннууввшшии    ззааяяввуу  

ггррооммааддяяннииннаа    ДДаарріійй  ГГееооррггііяя  ККооссттяяннттииннооввииччаа  ппрроо  ннааддаанннняя  ддооззввооллуу  ннаа    

ввииггооттооввллеенннняя  ттееххннііччннооїї  ддооккууммееннттааццііїї  іізз  ззееммллееууссттррооюю  щщооддоо  ввссттааннооввллеенннняя  

((ввііддннооввллеенннняя))  ммеежж  ззееммееллььннооїї  ддіілляяннккии  вв  ннааттуурріі  ((ннаа  ммііссццееввооссттіі))  ддлляя  ввееддеенннняя  

ттооввааррннооггоо  ссііллььссььккооггооссппооддааррссььккооггоо  ввииррооббннииццттвваа,,  ссііллььссььккаа  ррааддаа    

    

  ВВИИРРІІШШИИЛЛАА::  

11..ННааддааттии  ддооззввіілл  ггрр..  ДДаарріійй  ГГееооррггііюю  ККооссттяяннттииннооввииччуу  ннаа    ввииггооттооввллеенннняя  

ттееххннііччннооїї  ддооккууммееннттааццііїї  іізз  ззееммллееууссттррооюю  щщооддоо  ввссттааннооввллеенннняя  ((ввііддннооввллеенннняя))  ммеежж  

ззееммееллььннооїї  ддіілляяннккии    оорріієєннттооввннооюю  ппллоощщееюю  99,,7711  ууммооввнниихх  ггаа  вв  ннааттуурріі  ((ннаа  

ммііссццееввооссттіі))  ддлляя  ввееддеенннняя  ттооввааррннооггоо  ссііллььссььккооггооссппооддааррссььккооггоо  ввииррооббннииццттвваа    

ввііддппооввіідднноо  ССееррттииффііккааттуу  ннаа  ппррааввоо  ннаа  ззееммееллььннуу  ччаассттккуу  ((ппаайй))  ссееррііїї  ММКК  

№№00115500995544,,  ввииддааннооггоо  ББррааттссььккооюю  РРДДАА  1111..0033..11999977  ррооккуу,,  ннаа  ппііддссттааввіі  

ррооззппоорряядджжеенннняя  ввіідд  0055..0033..11999977рр..  №№4444--рр    ззаа  ррааххуунноокк    ззееммеелльь  ккооллиишшннььооггоо  ССПППП  

іімм..ЩЩооррссаа    ссііллььссььккооггооссппооддааррссььккооггоо  ппррииззннааччеенннняя    ззаа  ммеежжааммии  ннаассееллееннооггоо  

ппууннккттуу,,  яяккаа  ззннааххооддииттььссяя  ннаа  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  ссттааррооссттииннссььккооггоо  

ооккррууггуу  №№33    ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;  

22..РРееккооммееннддууввааттии  ДДаарріійй  ГГ..КК..  ззааммооввииттии  вв  ззееммллееввппоорряядднніійй  ооррггааннііззааццііїї  ттееххннііччннуу  

ддооккууммееннттааццііюю      іізз  ззееммллееууссттррооюю  щщооддоо  ввссттааннооввллеенннняя  ((ввііддннооввллеенннняя))  ммеежж                                    

ззееммееллььннооїї  ддіілляяннккии..  

33..ВВииггооттооввллееннуу  ттееххннііччннуу  ддооккууммееннттааццііюю    ппооддааттии  ннаа  ррооззгглляядд  ттаа  ззааттввееррдджжеенннняя  

ссеессііїї  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  вв  ууссттааннооввллееннооммуу  ззааккоонноомм  ппоорряяддккуу..                                                                                                                                                                                                                                                                
  



 

44..  ККооннттрроолльь  ззаа  ввииккооннаанннняямм  ддааннооггоо  рріішшеенннняя  ппооккллаассттии  ннаа    ккооммііссііюю  ссііллььссььккооїї  

ррааддии  зз  ппииттаанньь  ААППКК,,  ззееммееллььнниихх  ввііддннооссиинн,,  ббууддііввннииццттвваа,,  ттррааннссппооррттуу,,  ззвв’’яяззккуу,,  

ееккооллооггііїї,,  ббллааггооууссттррооюю,,  жжииттллооввоо--ккооммууннааллььннооггоо  ггооссппооддааррссттвваа,,  ккооммууннааллььннооїї  

ввллаассннооссттіі,,  ппррооммииссллооввооссттіі  ,,  ппііддппррииєєммннииццттвваа  ттаа  ссффееррии  ппооссллуугг..        

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ССііллььссььккиийй  ггооллоовваа                                                                                                                                          ТТааммаарраа  ФФЕЕССЬЬККОО  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 30 червня 2021 року   № 26  

        Новомар’ївка  

 

Про надання дозволу на розроблення                          VІІІ сесія 

технічної документації із землеустрою                          восьмого скликання  

щодо проведення інвентаризації  

земельної ділянки  

Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статей 25,26,57 Закону України «Про 

землеустрій», ст.. 791,80,83,122 Земельного кодексу України, Постанови 

КМУ від 23.05.2012 №513 «Про затвердження Порядку проведення 

інвентаризації земель», Законом України №2498-VІІІ від 10.07.2018року «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання 

колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у 

масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству 

та стимулюванню зрошення в Україні», який набув чинності з 01.01.2019 року, 

сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 

1.Провести інвентаризацію  земельної ділянки орієнтовною площею         

 4.00 га  з метою подальшої реєстрації права комунальної власності за 

Новомар’ївською сільською радою на території Ганнівського 

старостинського округу №4 Новомар’ївської сільської ради Братського 

району Миколаївської області. 

2.Замовити в землевпорядній організації технічну документацію із 

землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки площею 4,00га. 

3.Укласти з землевпорядною організацією 3-х сторонній договір на 

виготовлення технічної документації з інвентаризації земельної ділянки 

орієнтовною площею 4,00га  в межах території Ганнівського старостинського 

округу №4 Новомар’ївської сільської ради. 



 

4.Після погодження технічної документації з інвентаризації земель згідно до 

вимог чинного законодавства України подати на розгляд та затвердження до 

сесії Новомар’ївської сільської ради. 
  

55..  ККооннттрроолльь  ззаа  ввииккооннаанннняямм  ддааннооггоо  рріішшеенннняя  ппооккллаассттии  ннаа    ккооммііссііюю  ссііллььссььккооїї  

ррааддии  зз  ппииттаанньь  ААППКК,,  ззееммееллььнниихх  ввііддннооссиинн,,  ббууддііввннииццттвваа,,  ттррааннссппооррттуу,,  ззвв’’яяззккуу,,  

ееккооллооггііїї,,  ббллааггооууссттррооюю,,  жжииттллооввоо--ккооммууннааллььннооггоо  ггооссппооддааррссттвваа,,  ккооммууннааллььннооїї  

ввллаассннооссттіі,,  ппррооммииссллооввооссттіі  ,,  ппііддппррииєєммннииццттвваа  ттаа  ссффееррии  ппооссллуугг..        

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ССііллььссььккиийй  ггооллоовваа                                                                                                                                          ТТааммаарраа  ФФЕЕССЬЬККОО  

  

                    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 30 червня 2021 року   № 27  

        Новомар’ївка  
 

Про надання дозволу на розробку технічної                     VІІІ сесія 

документації із землеустрою та проведення                      восьмого скликання  

інвентаризації земельних ділянок  

сільськогосподарського призначення 

під полезахисними лісосмугами та  

польовими і проектними польовими дорогами  
  

Розглянувши клопотання ССПП  «Куйбишева», з метою формування 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення під полезазисними 

лісосмугами та  польовими і проектними польовими дорогами орієнтовною 

площею до 200.00га та внесення відомостей до Державного земельного 

кадастру, враховуючи що формування земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення під польовими дорогами здійснюється 

при проведенні інвентаризації масиву земель сільськогосподарського 

призначення, керуючись Законом України  №2498-VIII від 10.07.2018р.  «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення 

питання колективної власності на землю, удосконалення правил 

землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, 

запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», пунктом «б» 

частини четвертої статті 35 та статтею 57 Закону України «Про 

землеустрій», статтями 12,22,371, 791, 93 Земельного кодексу 

України, статтею 25, пунктом 34 частини першої статті 26  Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 

1.Надати ССПП «Куйбишева» дозвіл на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського 

призначення  під полезахисними лісосмугами, розташованих на території 

Новомар’ївської сільської ради, які масивом земель сільськогосподарського 

призначення використовуються ССПП «Куйбишева», з подальшою 



 

передачею ССПП «Куйбишева» в оренду таких полезахисних лісосмуг 

строком на 7 (сім) років зі ставкою орендної плати  5% на рік. 
  

2.Надати ССПП «Куйбишева» дозвіл на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського 

призначення  під польовими та проектними польовими 

дорогами, запроектованими  для доступу до земельних ділянок, 

розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення (крім 

польових доріг, що обмежують масив), розташованих на території 

Новомар’ївської сільської ради, які масивом земель сільськогосподарського 

призначення використовуються ССПП «Куйбишева», з подальшою 

передачею ССПП «Куйбишева» в оренду таких польових та проектних 

польових доріг, запроектованих для доступу до земельних ділянок, 

розташованих  у  масиві  земель  сільськогосподарського  призначення(крім 

польових доріг, що обмежують масив), строком на 7 (сім) років зі ставкою 

орендної плати  5% на рік. 
 
  

33..  ККооннттрроолльь  ззаа  ввииккооннаанннняямм  ддааннооггоо  рріішшеенннняя  ппооккллаассттии  ннаа    ккооммііссііюю  ссііллььссььккооїї  

ррааддии  зз  ппииттаанньь  ААППКК,,  ззееммееллььнниихх  ввііддннооссиинн,,  ббууддііввннииццттвваа,,  ттррааннссппооррттуу,,  ззвв’’яяззккуу,,  

ееккооллооггііїї,,  ббллааггооууссттррооюю,,  жжииттллооввоо--ккооммууннааллььннооггоо  ггооссппооддааррссттвваа,,  ккооммууннааллььннооїї  

ввллаассннооссттіі,,  ппррооммииссллооввооссттіі  ,,  ппііддппррииєєммннииццттвваа  ттаа  ссффееррии  ппооссллуугг..        

  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ССііллььссььккиийй  ггооллоовваа                                                                                                                                          ТТааммаарраа  ФФЕЕССЬЬККОО  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



Додаток 1
до рішення Новомар'ївської територіальної громади № 4  від 30.06.2021р
"Про внесення змін до бюджету Новомар'ївської територіальної громади на 2021 рік"

1453900000
(код бюджету) (грн)

1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження  28,189,779.00 28,177,779.00 12,000.00 0.00

11000000
Податки на доходи, податки на прибуток, 
податки на збільшення ринкової вартості  

14,741,800.00 14,741,800.00 0.00 0.00

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 14,741,800.00 14,741,800.00 0.00 0.00

11010100
Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із доходів 
платника податку у вигляді заробітної плати

8,082,982.00 8,082,982.00 0.00 0.00

11010400
Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із доходів 
платника податку інших ніж заробітна плата

5,327,078.00 5,327,078.00 0.00 0.00

11010500
Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується фізичними особами за 
результатами річного декларування

1,331,740.00 1,331,740.00 0.00 0.00

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги  129,670.00 129,670.00 0.00 0.00

14040000
Акцизний податок з реалізації суб`єктами 
господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів 

129,670.00 129,670.00 0.00 0.00

18000000
Місцеві податки та збори,що сплачуються 
(перераховуються) згідно з Податковим 
кодексом України

13,306,309.00 13,306,309.00 0.00 0.00

18010000 Податок на майно 7,251,340.00 7,251,340.00 0.00 0.00

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об`єктів нежитлової 
нерухомості 

263,084.00 263,084.00 0.00 0.00

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений юридичними 
особами, які є власниками об`єктів нежитлової 
нерухомості 

219,178.00 219,178.00 0.00 0.00

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 430,389.00 430,389.00 0.00 0.00
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 1,565,076.00 1,565,076.00 0.00 0.00
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 3,872,590.00 3,872,590.00 0.00 0.00
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 901,023.00 901,023.00 0.00 0.00
18050000 Єдиний податок  6,054,969.00 6,054,969.00 0.00 0.00
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 1,349,940.00 1,349,940.00 0.00 0.00
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 648,785.00 648,785.00 0.00 0.00

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських 
товаровиробників, у яких частка 
сільськогосподарського товаровиробництва за 
попередній податковий (звітний) рік дорівнює 
або перевищує 75 відсотків` 

4,056,244.00 4,056,244.00 0.00 0.00

19000000 Інші податки та збори 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00
19010000 Екологічний податок 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00

19010100

Екологічний податок, який справляється за 
викиди в атмосферне повітря забруднюючих 
речовин стаціонарними джерелами 
забруднення (за винятком викидів в 
атмосферне повітря двоокису вуглецю)

12,000.00 0.00 12,000.00 0.00

20000000 Неподаткові надходження  195,801.00 1,401.00 194,400.00 0.00

22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи від 
некомерційної господарської діяльності 

1,401.00 1,401.00 0.00 0.00

ДОХОДИ
місцевого бюджету на 2021 рік

Код
Найменування згідно з Класифікацією доходів 

бюджету
Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього у тому числі 
бюджет розвитку



Додаток 2
до рішення _Новомар'ївської територіальної громади
"Про _внесення змін до бюджету Новомар'ївської  територіальної громади _ на 2021 рік"
від 30.06.2021 р№ 4

14539000000
(код бюджету) (грн)

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування 3,389,751.59 2,314,304.59 1,075,447.00 1,075,447.00

208000
Фінансування за рахунок зміни залишків 
коштів бюджетів

3,389,751.59 2,314,304.59 1,075,447.00 1,075,447.00

208100 На початок періоду 4,589,751.59 4,589,751.59 0.00 0.00
208200 На кінець періоду 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00

208400
Кошти, що передаються із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку (спеціального 
фонду)

0.00 -1,075,447.00 1,075,447.00 1,075,447.00

X Загальне фінансування 3,389,751.59 2,314,304.59 1,075,447.00 1,075,447.00

600000 Фінансування за активними операціями 3,389,751.59 2,314,304.59 1,075,447.00 1,075,447.00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 3,389,751.59 2,314,304.59 1,075,447.00 1,075,447.00
602100 На початок періоду 4,589,751.59 4,589,751.59 0.00 0.00
602200 На кінець періоду 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00

602400
Кошти, що передаються із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку (спеціального 
фонду)

0.00 -1,075,447.00 1,075,447.00 1,075,447.00

X Загальне фінансування 3,389,751.59 2,314,304.59 1,075,447.00 1,075,447.00

Начальник фінансового відділу Тетяна СЛЮСАРЕНКО

Фінансування за типом кредитора

Фінансування за типом боргового зобов’язання

ФІНАНСУВАННЯ
місцевого бюджету на 2021 рік

Код
Найменування згідно з Класифікацією 

фінансування бюджету
Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет 



с.Новомар'ївка Додаток 3
до рішення Новомар'ївської сільської ради
"Про внесення змін до бюджету Новомар'ївської територіальної громади на 2021 рік"
від 30.06.2021 р №4

(грн.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0100000
Новомар'ївська сільська рада Братського 
району Миколаївської області

56241182.59 56055832.59 35185501.00 2713858.00 0.00 1281847.00 1075447.00 206400.00 0.00 0.00 1075447.00 57523029.59

0110000
Новомар'ївська сільська рада Братського 
району Миколаївської області

56241182.59 56257015.79 35185501.00 2713858.00 0.00 1281847.00 1075447.00 206400.00 0.00 0.00 1075447.00 57523029.59

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення 
діяльності обласної ради, районної ради, 
районної у місті ради (у разі її створення), 
міської, селищної, сільської рад

11331167.00 11331167.00 8724734.00 105200.00 0.00 0.00 0.00 11331167.00

0110160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері 
у містах (місті 
Києві),селищах,селах,об'єднанихтериторіаль
них громадах

1253829.00 1253829.00 1007358.00 1253829.00

0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 4936097.00 4936097.00 3110444.00 385953.00 0.00 194400.00 0.00 194400.00 0.00 0.00 0.00 5130497.00

0111021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти 
ззакладами загальної середньої освітиа 
рахунок коштів місцевого бюджету,з них:

8607917.00 8607917.00 3582239.00 1962686.00 8607917.00

за раунок додаткової дотації 1052300.00 1052300.00 1052300.00 1052300.00
за рахунок субвенції з обласного бюджету 
на співфінансування впровадження проєктів-
переможців обласного конкурсу проєктів та 
програм розвитку місцевого 
самоврядування 2021 року

200000.00 200000.00 200000.00

0111200 1200 0990

надання освіти за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам 
для  надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами 

17612.00 17612.00 8937.00 8937.00 8937.00 17612.00

0111210 1210 0990

надання освіти за рахунок залишку коштів 
за субвенцією з державного бюджету 
місцевим бюджетам на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми 

26570.80 26570.80 8323.00 8323.00 8323.00 18349.00

0111031 1031 0921
надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої освіти

20594500.00 20594500.00 16743496.00 20594500.00

0111061 1061 0921
надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої освіти

1800578.79 1800578.79 533628.00 533628.00 533628.00 533628.00

0111070 1070 0960
надання позашкільної освіти закладами 
позашкільної освіти,заходи із позашкільної 
роботи з дітьми

913526.00 913526.00 504379.00 13364.00 913526.00

0111142 1142 0990 інші програми та заходи у сфері освіти 1389663.00 1389663.00 605445.00 1389663.00

0113020 3020 1060
забезпечення побутовим вугіллям окремих 
категорій громадян

14000.00 14000.00 14000.00

0113033 3033 1070
компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
автомобільним транспортом окремим 
категоріям громадян

12000.00 12000.00 12000.00

0113032 3032 1070
надання пільг окремим категоріям 
громадян з оплати послуг зв'язку

2400.00 2400.00 2400.00

0113035 3035 1070
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд 
окремих категорій громадян на 
залізничному транспорті

72000.00 72000.00 72000.00

0113050 3050 1070
пільгове медичне обслуговування осіб,які 
постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи

500.00 500.00 500.00

0113090 3090 1030
Видатки на поховання учасників бойових дій 
та осіб з інвалідністю внаслідок війни

3600.00 3600.00 3600.00

0113133 3133 1040 Інші заходи  та заклади молодіжної політики 65000.00 65000.00 65000.00

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

видатки 
споживання

з них

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

РОЗПОДІЛ
видатків місцевого бюджету на 2021 рік

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника 
коштів місцевого бюджету/ відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 
програми згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Загальний фонд

усього
видатки 

споживання

з них

видатки 
розвитку

РАЗОМ
оплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
розвитку

Спеціальний фонд



0113160 3160 1010

Надання соціальних гарантій інвалідам, 
фізичним особам,які надають соціальні 
послуги громадянам похилого 
віку,інвалідам,дітям-інвалідам,хворим,які 
не здатні до самообслуговування і 
потребують сторонньої допомоги

60000.00 60000.00 60000.00

0113171 3171 1010

компенсаційні виплати особам з 
інвалідністю на бензин,ремонт,технічне 
обслуговування автомобілів,мотоколясок і 
на транспортне обслуговування 

2800.00 2800.00 2800.00

0113191 3191 1030
Інші видатки на соціальний захист ветеранів 
війни та праці

141900.00 141900.00 141900.00

0113210 3210 1050 Організація та проведення громадських 185440.00 185440.00 152000.00 185440.00

0113242 3242 1090
інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

79980.00 79980.00 79980.00

0114030 4030 0824 забезпечення діяльності бібліотек 318660.00 318660.00 216000.00 2000.00 318660.00

0114060 4060 0828
забезпечення діяльності палаців і будинків 
культури,клубів,центрів дозвілля та інших 
клубних закладів

828781.00 828781.00 539406.00 70475.00 828781.00

0116013 6013 0620
забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарствапа

127300.00 127300.00 93500.00 127300.00

0116030 6030 0620 організація благоустрою населених пунктів 896937.00 896937.00 80680.00 896937.00

0117350 7350 0443
розроблення схем планування та забудови 
територій (містобудівної документації)

524559.00 524559.00 524559.00 524559.00

0118110 8110 0320
заходи із запобігання та піквідації  
надзвичайних ситуацій та наслідків 
стихійного лиха

100000.00 100000.00 100000.00

0118220 8220 0380
заходи та роботи з мобілізаційної підготовки 
місцевого значення

23000.00 23000.00 23000.00

0118340 8340 0540
Природоохоронні заходи за рахунок 
цільових фондів

12000.00 12000.00 12000.00

0118710 8710 0133 резервний фонд місцевого бюджету 185350.00 185350.00

0119430 9430 0180

субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення підтримки окремих закладів та 
заходів у системі охорони здоров'я за 
рахунок відповідної субвенції з державного 

71800.00 71800.00 71800.00

0119770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 2178274.00 2178274.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2178274.00

X X X 56241182.59 56055832.59 35185501.00 2713858.00 0.00 1281847.00 1075447.00 206400.00 0.00 0.00 1075447.00 57523029.59

Начальник фінансового відділу Тетяна СЛЮСАРЕНКО



Додаток 3а
до рішення Новомар'ївської сільської  ради

від 30.06.2021р № 4

(грн.)

Всього освітня
субвенція

інші
субвенції
місцевим
бюджетам

Перерозподіл 
коштів

Вільний 
залишок 
бюджетних 
коштів на 
01.01.2021р

Всього

Субвенція з 
місцевого 
бюджету 
місцевим 
бюджетам на 
закупівлю 
засобів 
навчання та 
обладнання 
для 
навчальних 
кабінетів 
початкової 
школи 
(бюджет 

Вільний 
залишок 
бюджетних 
коштів на 
01.01.2020р

Передача 
коштів із 
загального 
фонду 
бюджету до 
бюджету 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11

1142 інші програми та заходи у сфері освіти

55000.00

55000.00

55000.00

3242 інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення

30000.00

30000.00

30000.00

6030 організація благоустрою населених пунктів

-332065.00

-332065.00

-332065.00

1061 надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти 533628.00 533628.00

533628.00

9770 інші субвенції з місцевого бюджету

202065.00

202065.00

202065.00

Загальний фонд Спеціальний фонд

ОБСЯГИ
додаткових асигнувань та перерозподіл їх по сільському бюджету

на 2021 рік

ТПКВК Головний розпорядник коштів РАЗОМ



1021 надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти

90000.00

200000.00 290000.00

290000.00

0150

організаційне,інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності
обласної ради,районної ради,районної у місті
ради (у разі її
створення),міської,селищної,сільської рад 40000.00

40000.00

40000.00

1010 надання дошкільної освіти

5000.00

5000.00

5000.00

1210

надання освіти за рахунок залишку коштів за
субвенцією з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання державної підтримки
особам з особливими освітніми потребами 16544.80

16544.80

16544.80

9430

субвенція з місцевого бюджету на здійснення
підтримки окремих закладів та заходів у
системі охорони здоров'я за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету

23900.00 23900.00

23900.00
Всього: 106544.80 223900.00 330444.80 533628.00 , 864072.80

Тетяна СЛЮСАРЕНКОНачальник фінансового відділу



Додаток 5                                                                                                                     
до рішення селищної ради від 12.05.2021 №4  "Про 
внесення змін до бюджету Новомар'ївської 
територіальної громади на 2021 рік" 

(грн)
Найменування трансферту/ Найменування бюджету - надавача міжбюджетного 
трансферту  

1 2 3

41020100 3603400

99000000000 3603400

41033900 20594500
99000000000 20594500

41040200 1052300

14100000000 1052300

41051200 26549

14100000000 26549

41055000 47900

14100000000 47900

41053900 3600

14100000000 3600

41053900 500

14100000000 500

41053900 2800

14100000000 2800

41053900 12000

14100000000 12000

41053900 31900

14100000000 31900

Державний бюджет

Базова дотація

Обласний бюджет Миколаївської області

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання
матеріальної допомоги сім’ям загиблих та померлих учасників бойових дій на території інших країн, особам
з інвалідністю внаслідок війни на території інших країн)

Обласний бюджет Миколаївської області

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

Обласний бюджет Миколаївської області

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування
витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни)

Обласний бюджет Миколаївської області

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони
здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

Обласний бюджет Миколаївської області

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання
щомісячної матеріальної допомоги дітям військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань,у тому
числі добровільних,які загинули,пропали безвісті або померли внаслідок поранення,контузії чи 

Обласний бюджет Миколаївської області

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на окремі заходи
щодо соціального захисту осіб з інвалідністю (грошова компенсація на бензин, ремонт і технічне
обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, встановлення телефонів особам з
інвалідністю І та ІІ групи))

Обласний бюджет Миколаївської області

Міжбюджетні трансферти на 2021 рік бюджету Новомар'ївської територіальної громади

Код Класифікації 
доходу 

бюджету/Код 
бюджету

Усього

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

                             І. Трансферти до загального фонду бюджету

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на пільгове
медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів
освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
Державний бюджет

Обласний бюджет Миколаївської області

1



41053900 40000

14100000000 Обласний бюджет Миколаївської області 40000

41051700 18349

14100000000 18349

Х 25433798

Х 25433798

Х

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого бюджету/ 

Код бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого бюджету

Найменування трансферту/Найменування бюджету -отримувача міжбюджетного 
трансферту Усього

1 2 3 4

14543000000 Братська селищна територіальна громада

0119770 0119770 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція  бюджету Братської селищної 
територіальної громади на утримання трудового архіву) 42000

145430000000 Братська селищна територіальна громада 42000

0119770 0119770

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція  бюджету Братської селищної 
територіальної громади на утримання соціальних працівників та соціальних робітників 
територіального центру соціального ослуговування, відшкодування вартості утримання  
громадян будинку престарілих)

742250

14543000000 Братська селищна територіальна громада 742250

0119770 0119770

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція  бюджету Братської селищної 
територіальної громади на забезпечення видатками на розрахунки за енергоносії КНП 
"Братська ЦРЛ",продукти харчування

625000

                             І. Трансферти із загального фонду бюджету

спеціальний фонд

загальний фонд

УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі:

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

(грн)

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання
матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників АТО/ООС на сході України, сім"ям осіб, які
загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров"я, одержаних під
час участі у Революції Гідності)

Обласний бюджет Миколаївської області

                             ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами,що утворився на початок бюджетного періоду

2



14543000000 Братська селищна територіальна громада 625000

0119770 0119770
інші субвенції з місцевого бюджету на забезпечення видатками на оплату 
праці,розрахунки за електричну енергію,природний газ,безкоштовні рецепти КНП 
"Братський ЦПМСД"

563500

14543000000 Братська селищна територіальна громада 563500

0119430 0119430 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у 
системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 71800

14543000000 Братська селищна територіальна громада 71800

0119770 Інші субвекнції з місцевого бюджету на зарплату водію,молодшої медичної сестри 60451

14543000000 Братська селищна територіальна громада 60451

0119770 інші субвенції з місцевого бюджету терцентр (зарплата) 14000

14543000000 Братська селищна територіальна громада 14000

0119770 інші субвенції з місцевого бюджету КНП "Братський ЦПМСД" 84008

14543000000 Братська селищна територіальна громада 84008

0119770 інші субвенції з місцевого бюджету Возн.центр психол.реабіліт.дітей 47065

14529000000 Вознесенська міська иериторіальна громада 47065

УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: 2250074

загальний фонд 2250074.00

спеціальний фонд

Начальник фінансового віллілу Тетяна СЛЮСАРЕНКО

                             IІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету

3



грн.

1 2 3 4 5 6 7
1414000000000 Районний бюджет 329660 277,140 52520
1430550800000 Миролюбівська сільська рада 220,000 220000

Всього: 329660 277,140 52520 220,000 220000

Секретар: В.А. Мезник

Додаток № 5
до рішення сільської ради від 20.12.2018 № 1

"Про сільський бюджет Миролюбівської сільської ради на 2019 рік"

найменування трансферту

На утримання дошкільних навчальних 
закладів 

загального фонду

На утримання закладів 
культури

Показники міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом Братського району та сільським 
бюджетом Миролюбівської сільської ради на 2019 рік

Код
Найменування бюджету - одержувача 

/надавача міжбюджетного 
трансферту/  

Трансферти з інших місцевих бюджетів

Усього

Трансферти іншим бюджетам
Інші субвенції з місцевого 
бюджету селищної та сільських 
рад 

загального 
фонду

субвенції з місцевого бюджету  на:

Усього

1



Додаток  7
                       до рішення Новомар'ївської сільської ради 
від 12.05.2021р №4  "Про  внесення змін до бюджету Новомар'ївської територіальної громади на 2021 рік"

(грн.)

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

0100000 Новомар'ївська сільська рада Братського району 
Миколаївської області

0110000 Новомар'ївська сільська рада Братського району 
Миколаївської області

Програма соціально-економічного  розвитку села  на 2019-2023 роки 18.12.2020 №6 2034292.00 1497733.00 536559.00 524559.00

0113210 3210 0620 організація та проведення громадських робіт виплата заробітної плати особам,залученим до  громадських робіт 185440.00 185440.00

0116030 6030 0620 організація благоустрою населених пунктів організація благоустрою населених пунктів громади 644743.00 644743.00

0116013 6013 0620 забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 
господарства

забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 127300.00 127300.00

0113133 3133 1040 інші заходи та заклади молодіжної політики інші заходи  та заклади молодіжної політики 65000.00 65000.00
0117350 7350 0443 розроблення схем планування та забудови територій 

(містобудівної документації)
розроблення схем планування та забудови територій 524559.00 524559.00 524559.00

0119770 9770 0180 інші субвенції місцевим бюджетам утримання районного трудового архіву 42000.00 42000.00
0119770 9770 0180 інші субвенції місцевим бюджетам на заробітну плату відділу сім'ї і молоді Братського району 160000.00 160000.00
0119770 9770 0180 інші субвенції місцевим бюджетам на виплату заробітної плати соціальному працівнику 273250.00 273250.00
0118340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 12000.00 12000.00

Сільська програма вуличного освітлення 18.12.2020 №8 250194.00 250194.00

0116030 6030 0620 органцізація благоустрою населених пунктів
оплата електроенергії зовнішнього освітлення,придбання електротоварів для 
вуличного освітлення 

250194.00
250194.00

 Програма розвитку освіти Новомар'ївської сільської ради на 2019-2023 роки 26.06.2020 №3 8620.00 8620.00

0111142 1142 0990 інші програми та заходи у сфері освіти
Видатки на надання допомоги дітям-сиротам та дітям,позбавленим батьківського
піклування,яким випоавнилося 18 років

3620.00
3620.00

1142 0990 інші програми та заходи у сфері освіти
Винагорода переможцю Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості
"Об'єднаймося ж,брати мої" 

5000.00
5000.00

Програма "Шкільний автобус" на 2019-2021 роки 03.02.2021 №4 1211073.00 1211073.00

0111142 1142 0990 інші програми та заходи у сфері освіти
забезпечення регулярного підвезення учнів та педагогічних працівників 
загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості 

1211073.00
1211073.00

" Програма "Здоров'я нації" на 2015-2020 роки 18.12.2020 №10 1332959.00 1332959.00

0119770 9770 0180 інші субвенції місцевим бюджетам в т.ч.на виплату заробітної плати працівникам ФАПів 384459.00 384459.00

0119770 9770 0180 інші субвенції місцевим бюджетам видачу безкоштовних рецептів 72000.00 72000.00

0119770 9770 0180 інші субвенції місцевим бюджетам оплата комунальних послуг ФАПів 191500.00 191500.00

0119770 9770 0180 інші субвенції місцевим бюджетам оплата комунальних послуг ЦРЛ 535000.00 535000.00
0119770 9770 0180 інші субвенції місцевим бюджетам придбання виробів медичного призначення 30000.00 30000.00
0119770 9770 0180 інші субвенції місцевим бюджетам на харчування хворих 90000.00 90000.00
0119770 9770 0180 інші субвенції місцевим бюджетам на облаштування доступності будівель 30000.00 30000.00

Програма розвитку захисту "Турбота" на 2019-2022 роки 03.02.2021 №3 668445.00 668445.00

0113035 3035 1070 на пільговий проїзд на залізничному транспорті окремим 
категоріям громадян на пільговий проїзд на залізничному транспорті окремим категоріям громадян 72000.00 72000.00

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
 місцевих 
бюджетів

Код 
ФКВКБ

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 
бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної 

програми/ підпрограми згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування місцевої (регіональної) програми

Уточнений  розподіл витрат сільського бюджету Новомар'ївської сільської ради на реалізацію місцевих (регіональних) програм у 2021 році

Загальний 
фонд

Код 
ТПКВК

МБ 

Дата та номер 
документа, яким 

затверджено 
місцеву 

регіональну 
програму

Усього

Спеціальний фонд

1



усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
 місцевих 
бюджетів

Код 
ФКВКБ

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 
бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної 

програми/ підпрограми згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний 
фонд

Код 
ТПКВК

МБ 

Дата та номер 
документа, яким 

затверджено 
місцеву 

регіональну 
програму

Усього

Спеціальний фонд

0113032 3032 1070 надання пільг окремим категоріям громадян з оплати
послуг зв'язку

надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 2400.00
2400.00

0113242
3242 1090 інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 
79980.00

79980.00

0113020 3020 1060 забезпечення побутовим вугіллям забезпечення інвалідів твердим паливом 14000.00 14000.00
0113160 3160 1010 надання соціальних гарантій інвалідам,фізичним особам,які

надають соціальні послуги громадянам похилого 
надання соціальних гарантій інвалідам,фізичним особам,які надають соціальні
послуги громадянам похилого віку,інвалідам,дітям-інвалідапм,хворим,які не 

60000.00 60000.00

0113033 3033 1070 компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним
транспортом окремим категоріям громадян

компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим
категоріям громадян

12000.00
12000.00

0113191 3191 1030 інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 58000.00 58000.00
0119770 9770 0180 інші субвенції місцевим бюджетам утримання мешканців с/ради у відділенні стаціонарного догляду 323000.00 323000.00
0119770 9770 0180 інші субвенції місцевим бюджетам послуги по психологічній реабілітації дітей 47065.00 47065.00

Програма сприяння оборонній мобілізаційній готовності 2021-2025 роки 30.12.2020 №8 23000.00 23000.00
оплата медичних оглядів 23000.00 23000.00

УСЬОГО 5528583.00 4992024.00 536559.00 524559.00

Начальник фінансового відділу Слюсаренко Т.П.
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