
 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

та регламент роботи ХІ сісії Новомар’ївської сільської ради  

восьмого скликання 

 

23  вересня 2021 року                                                               Початок: 10:00   
                                                                                      сесійна зала сільської ради  
 

 

1. Про внесення змін до бюджету Новомар’ївської територіальної  громади                          
на 2021 рік. 
                   Доповідач: Слюсаренко Тетяна Павлівна – начальник 

                                          фінансового відділу  

2. Про  прогноз бюджету Новомар’ївської сільської територіальної громади  
на 2022-2024 роки. 

                   Доповідач: Слюсаренко Тетяна Павлівна – начальник 

                                       фінансового відділу 

3. Про закриття та виключення з базової мережі закладів культури                           
клубних закладів Новомар’ївської сільської ради Братського району 

Миколаївської області.  
                    Доповідач: Маєр Олена Володимирівна – заступник 

                                         сільського голови 

4. Про внесення змін до складу виконавчого комітету Новомар’ївської               
сільської ради. 

                    Доповідач: Фесько Тамара Миколаївна – сільський голова 

5. Про хід виконання заходів Програми енергозбереження та 
енергоефективності Новомар’ївської сільської ради на  2020-2025 роки. 
                  Доповідач: Гридін Олександр Вікторович – начальник  

                                      відділу комунальної власності, інфраструктури,  
                                       ЖКГ, благоустрою, господарського забезпечення  
                                      та з питань цивільного захисту населення 

6. Про хід виконання заходів 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 

7. Про схвалення проєкту Угоди про співробітництво між Вознесенською 
районною радою та Новомар’ївською територіальною громадою. 
                    Доповадач: Фесько Тамара Миколаївна – сільський голова 

 

 



 

8. Про затвердження генеральних планів сіл Кам’янопіль, Прищепівка 
Братського району Миколаївської області. 
                    Доповідач: Гридін Олександр Вікторович – начальник 

                                        відділу комунальної власності, інфраструктури, 
                                           ЖКГ, благоустрою, господарського забезпечення 

                                         та з питань цивільного захисту населення 

9. Про резервування земельних ділянок для учасників АТО /ООС на території 
Новомар’ївської сільської ради  
                       Доповідач: Погасій Валентина Петрівна –начальник відділу 

                                            земельних ресурсів та природокористування                               
10. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок в оренду для городництва. 
                       Доповідач: Погасій Валентина Петрівна –начальник відділу 

                                             земельних ресурсів та природокористування                          
11. 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  
12. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення  земельної 
ділянки  у власність  для  ведення фермерського господарства. 
                      Доповідач: Погасій Валентина Петрівна –начальник відділу 

                                            земельних ресурсів та природокористування   
13. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення  земельної 
ділянки в оренду  для  іншого сільськогосподарського призначення 
(складські приміщення). 
                       Доповідач: Погасій Валентина Петрівна –начальник відділу 

                                            земельних ресурсів та природокористування    
14. 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  
15. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва і обслуговування житлового 
будинку,господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського 
господарства. 
                      Доповідач: Погасій Валентина Петрівна –начальник відділу 

                                           земельних ресурсів та природокористування  
16. Про передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства. 
                      Доповідач: Погасій Валентина Петрівна –начальник відділу 

                                           земельних ресурсів та природокористування  



 

17. Про надання (відмову) дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної  ділянки в оренду для ведення іншого 
сільськогосподарського призначення (складські приміщення). 
                       Доповідач: Погасій Валентина Петрівна –начальник відділу 

                                            земельних ресурсів та природокористування   
18. Про надання (відмову) дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо  
відведення земельних  ділянок  в оренду для городництва. 
                        Доповідач: Погасій Валентина Петрівна –начальник відділу 

                                            земельних ресурсів та природокористування  
19. 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 відділу 

                                           земельних ресурсів та природокористування  
20. Про надання (відмову) дозволу на розробку   проєкту землеустрою щодо 
відведення   земельних ділянок у приватну  власність для пасовища 
учасникам АТО                             
                       Доповідач: Погасій Валентина Петрівна –начальник відділу 

                                           земельних ресурсів та природокористування  
21. Про надання (відмову) 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 надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок   у власність для ведення фермерського господарства. 

                   Доповідач: Погасій Валентина Петрівна –начальник відділу 

                                       земельних ресурсів та природокористування                               
2233..  ППрроо  ннааддаанннняя    ддооззввооллуу  ннаа  ррооззррооббккуу  ппррооєєккттуу  ззееммллееууссттррооюю  щщооддоо    ввііддввееддеенннняя  

ззееммееллььннооїї  ддіілляяннккии      ддлляя  ббууддііввннииццттвваа  іі  ооббссллууггооввуувваанннняя  жжииттллооввооггоо  ббууддииннккуу,,  

ггооссппооддааррссььккиихх  ббууддііввеелльь  іі  ссппоорруудд..   

                           Доповідач: Погасій Валентина Петрівна –начальник відділу 

                                           земельних ресурсів та природокористування      
2244..  ППрроо  ннааддаанннняя    ддооззввооллуу  ннаа  ррооззррооббккуу  ппррооєєккттуу  ззееммллееууссттррооюю  щщооддоо    ззммііннии  

ккааттееггооррііїї  ттаа  ццііллььооввооггоо  ппррииззннааччеенннняя  ззееммееллььнниихх  ддіілляянноокк..    

                           Доповідач: Погасій Валентина Петрівна –начальник відділу 

                                          земельних ресурсів та природокористування      
25. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (паю) в натурі  
(на місцевості) для ведення товарного  сільськогосподарського виробництва. 

                           Доповідач: Погасій Валентина Петрівна –начальник відділу 

                                        земельних ресурсів та природокористування 

          

  

 

 



 

2266..  Про надання відмови у затвердженні проєкту  землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки цільове призначення якої змінюється із земель 
для фермерського господарства у землі для  ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва.                 
                          Доповідач: Погасій Валентина Петрівна –начальник               
відділу земельних ресурсів та природокористування      
 

27. Різне. 
27.1.  Про розгляд депутатського запиту Куркотілова О.П. 
27.2. Про розгляд листа ГО «За Демократичне Виборче Право» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                      

 
 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 23 вересня   2021 року   № 1   
        Новомар’ївка  
 

Про внесення змін до бюджету                                       XІ сесія 

Новомар’ївської територіальної                                     восьмого скликання 

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 сільської територіальної громади на 2021 рік,  сільська рада  
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Взяти до відома інформацію начальника фінансового відділу  щодо 
необхідності внесення змін до бюджету Новомар’ївської сільської 
територіальної громади на 2021 рік.   

2.Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.2021р. 
№476 виділити з загального фонду сільського бюджету кошти на 
співфінансування заходів,що реалізуються за рахунок субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної,сучасної та доступної 
загальної середньої освіти « Нова українська школа» в сумі 1738 гривень.  

3. Затвердити уточнений обсяг доходів загального фонду сільського 
бюджету на  2021 рік в сумі  55135760  гривень, cпеціального фонду 
сільського бюджету в сумі  206400 гривень (додаток 1).    

4. Збільшити видатки загального фонду бюджету Новомар’ївської 
сільської територіальної громади на 2021 рік на суму 168887 гривень за 
рахунок повернення коштів,що передаються із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду. 

 

5. Визначити дефіцит загального фонду сільського бюджету в сумі    
2264423,59 гривень (додаток 2) джерелами покриття якого є: 



 

            - залучення вільних залишків коштів ,що склалися   на початок 
року в сумі 3389751,59 гривень в тому числі: 

            -  загального фонду бюджету - 1039000 гривень; 
            -  субвенції на надання  державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами – 16544,80 гривень; 
            - освітньої субвенції – 2334206,79 гривень; 
            - передача з загального фонду до спеціального фонду   в сумі 

1294215 гривень ( видатки розвитку).  
            - повернення коштів з бюджету розвитку спеціального фонду до 

загального фонду сільського бюджету в сумі 168887 гривень.  
  6. Затвердити дефіцит спеціального фонду сільського бюджету в сумі    

1294215 гривень, джерелом покриття якого є: 
           - передача з загального фонду до спеціального фонду в сумі 

1294215  

            гривень (видатки розвитку); 
          - повернення коштів з бюджету розвитку спеціального фонду до 

загального фонду сільського бюджету в сумі 168887 гривень.  
 

   7.Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету 
сільської територіальної громади; 

   7.1. Зменшити видатки загального фонду бюджету сільської 
територіальної громади (додаток 3). 

 7.1.1. - КПКВК  01132100 «Організація  та проведення громадських 
робіт » у сумі  - 98123,69 гривень.  

7.1.2 – КПКВК- 0111021»Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти у сумі – 103614,31 гривень; 
7.1.3. – КПКВК 0111070 «надання позашкільної освіти закладами 

позашкільної освіти,заходи із позашкільної роботи з дітьми» - 250000 

гривень. 
8. Збільшити видатки загального фонду бюджету сільської 

територіальної громади (додаток 3). 
8.1.1 КПКВК- 0111010 »Надання дошкільної освіти»у сумі – 100000 

гривень; 
8.1.2 КПКВК- 0116030 » Благоустрій населених пунктів» у сумі -30000 

гривень; 
8.1.3 КПКВК-0116013 »Забезпечення діяльності водопровідно- 

каналізаційного господарства"» у сумі – 20000  гривень; 
8.1.4. КПКВК-0110150 »Організаційне,інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,районної 
ради,районної у місті ради ( у разі створення ),міської селищної,сільської 
ради у сумі- 22715 гривень; 

8.1.5 КПКВК-0114060 - «Забезпечення діяльності палаців і будинків 
культури,клубів,центрів дозвілля та іншіх клубних закладів» у сумі-20000 

гривень; 
8.1.6. КПКВК 0119770 – «інші субвенції місцевим бюджетам» - 257285 

гривень. 



 

       9. Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду  бюджету 
сільської територіальної громади (додаток 3). 

       10. Зменшити видатки спеціального фонду бюджету 
Новомар’ївської сільської територіальної громади на 2021 рік на суму 168887 
гривень,в тому числі видатки бюджету розвитку спеціального фонду на суму 
168887 гривень (додатки 2,3) за рахунок повернення коштів, що передаються 
із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду. 

       10.1.Збільшити видатки спеціального фонду сільського бюджету:  
       10.1.1. КПКВК 0111181 «Співфінансування заходів, що 

реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на забезпечення якісної,сучасної та доступної загальної середньої 
освіти « Нова українська школа»» - 1738 гривень (передача з загального 
фонду до спеціального); 

     11. Затвердити уточнений обсяг видатків загального фонду  бюджету 
територіальної громади  на  2021 рік  у сумі 57400183,59 гривні, уточнений 
обсяг видатків спеціального фонду бюджету територіальної громади  на 2021 

рік  у сумі  1331728 гривень ,в т.ч. видатки розвитку 1125328 грн (додаток 3).   
    12. Затвердити уточнений обсяг міжбюджетних трансфертів згідно з 

додатком 5 до цього рішення. 
     13. Затвердити уточнений розподіл витрат бюджету територіальної 

громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі  5604439,31    

гривень згідно з додатком 7 до цього рішення. 
     14.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». 

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

       16 .Відділу фінансів,бухгалтерського обліку та звітності внести 
відповідні зміни до паспортів бюджетних програм,мережі розпорядників 
коштів. 

        17. 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 

 

23 вересня 2021 року № 2 

           Новомар’ївка 

                 

Про прогноз бюджету                                                ХІ сесія сільської ради 

Новомар’ївської територіальної                                     восьмого скликання 

громади на 2022-2024 роки 

 

    Відповідно до частини шостої статті 75¹ Бюджетного кодексуУкраїни, 
пункту 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», з метою забезпечення послідовності 
бюджетного процесу, заслухавши інформацію начальника фінансового 
відділу Новомар’ївської сільської ради Слюсаренко Т.П. сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Взяти до відома Прогноз бюджету Новомар’ївської сільської 
територіальної громади на 2022 – 2024 роки, схвалений рішенням 
виконавчого комітету Новомар’ївської сільської ради від 27.08.2021 
року № 1 «Про схвалення Прогнозу бюджету Новомар’ївської 
сільської територіальної громади на 2022 – 2024 роки» (додається). 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань планування фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку громади та інвестицій. 
 

 

Сільський голова                                                                        Тамара ФЕСЬКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

23 вересня 2021 року № 3 

           Новомар’ївка 

 

 

Про закриття та виключення                                     ХІ сесія сільської ради 

з базової мережі закладів культури                           восьмого скликання 

клубних закладів Новомар’ївської     
сільської ради Братського району 

Миколаївської області  
 

З метою впорядкування мережі закладів культури, керуючись ст. 22 
Закону України «Про культуру», пунктом 2 Нормативів забезпечення 
населення клубними закладами, затвердженими постановою Кабінету 
Міністрів України від 12 листопада 1998 р. № 1775, беручи до уваги лист 
Міністерства культури та інформаційної політики України № 9186/4.10.9 від 
06.08.2021 «Щодо виключення з базової мережі клубних закладів», 
відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи висновки постійної комісії сільської ради з питань 
освіти, культури, охорони здоров’я, фізичної культури, спорту та соціального 
захисту населення від  23.09.2021року, сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Закрити та виключити з базової мережі  закладів культури місцевого 
рівня Антонівський сільський клуб (55420, вул. Садова,2 с. Антонівка, 
Братський район, Миколаївська обл.) та Мостівський сільський клуб (55432, 
вул. Вороніна, 30, с. Мостове, Братський район, Миколаївська обл.) 
Новомар’ївської сільської ради Братського району Миколаївської області. 

2. Комісії сільської ради  по списанню матеріальних цінностей, основних 
засобів, інвентаризації, індексації та приймання-передачі основних засобів 

( голова комісії Соловйова Г.А.) провести інвентаризацію майна клубних 
закладів, зазначених у п.1 цього рішення в термін до 15 жовтня 2021 року.    

   



 

        3.  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 Ніколін О.М.). 

 

 

 

Сільський голова                                                                       Тамара ФЕСЬКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

23 вересня  2021 року № 4 

           Новомар’ївка 

 

Про внесення змін до складу                                       ХІ сесія 

виконавчого комітету                                                   восьмого скликання               

Новомар’ївської сільської ради 

 

  

Керуючись п.3 ч.1 ст.26, п.4 ч. 3 ст. 50, ч. 2 ст. 51, ст. 59 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи кадрові зміни, заслухавши 

інформацію  сільського голови Фесько Т.М.  про внесення змін до складу 

виконавчого комітету Новомар’ївської сільської ради восьмого скликання 

 
 

1. Внести зміни до складу виконавчого комітету Новомар’ївської сільської 
ради восьмого скликання, затвердженого рішенням сільської ради № 10 від 

30 червня  2021 року, а саме: 
 

- вивести із складу виконавчого комітету Новомар’ївської сільської ради 

Єфіменка Валентина Івановича у зв’язку з достроковим припиненням 

його повноважень на посаді старости Григорівського старостинського 

округу № 4 Новомар’ївської сільської ради Братського району 

Миколаївської області. 
  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу  справами 
виконавчого комітету Новомар’ївської сільської ради (Г.СОЛОВЙОВА). 
 

 

 
 

Сільський голова                                                                       Тамара ФЕСЬКО 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

23 вересня  2021 року № 5 

           Новомар’ївка 
 

Про хід виконання заходів                                                     ХІ сесія 

Програми  енергозбереження та                                            восьмого скликання    

енергоефективності Новомар’ївської  
сільської ради на  2020-2025 роки 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу комунальної власності, 
інфраструктури, ЖКГ, благоустрою, господарського забезпечення та зпитань 
цивільного захисту населення Гридіна О.В. про хід виконання Програми 
енергозбереження та енергоефективності Новомар’ївської сільської ради 
(ОТГ) на 2020-2025 роки, затвердженої рішенням сільської ради  ради від 03 
квітня 2020 року № 5, враховуючи пропозиції постійних комісій сільської 
ради ради з питань АПК, земельних відносин, будівництва, транспорту, 
зв’язку, екології, благоустрою, житлово-комунального господарства, 
комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг, з 
питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку 
громади та інвестицій, відповідно до пунку 22 статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», сільська рада  
 

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію про хід виконання Програми енергозбереження та 
енергоефективності Новомар’ївської  сільської ради на  2020-2025  роки  
взяти до відома (додається). 
2. Відділу комунальної власності, інфраструктури, ЖКГ, благоустрою, 
господарського забезпечення та зпитань цивільного захисту населення 
сільської  ради проводити подальшу роботу в 2021  році по виконанню 
заходів щодо реалізації Програми енергозбереження та енергоефективності 
енергоефективності Новомар’ївської  сільської ради на  2020-2025  роки.  

3. Відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності передбачати кошти 
на впровадження заходів з реалізації Програми.   
4. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

                                                                     



 

 
 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 23 вересня  2021 року   № 6   

 

Про хід виконання заходів Програми                             ХІ сесія 

захисту населення і територій від                                    восьмого скликання                     

надзвичайних ситуацій техногенного  
та природного характеру, забезпечення  
пожежної безпеки та цивільного захисту  
Новомар’ївської сільської ради  
на 2020-2024 роки. 

 

Заслухавши інформацію головного спеціаліста відділу комунальної 
власності, інфраструктури, ЖКГ, благоустрою, господарського забезпечення 
та зпитань цивільного захисту населення Ткаченка Д.С. про хід виконання 
заходів Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки та 
цивільного захисту Новомар’ївської сільської ради на 2020-2024 роки, 

затвердженої рішенням сільської ради  ради від 30 червня 2021 року № 2, 

враховуючи пропозиції постійних комісій сільської ради ради з питань АПК, 
земельних відносин, будівництва, транспорту, зв’язку, екології, благоустрою, 
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва та сфери послуг, з питань планування фінансів, бюджету, 
соціально-економічного розвитку громади та інвестицій, відповідно до 
пункту 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
сільська рада  
 

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію про хід виконання заходів Програми захисту населення і 
територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, 
забезпечення пожежної безпеки та цивільного захисту Новомар’ївської 
сільської ради на 2020-2024 роки взяти до відома (додається). 
2. Відділу комунальної власності, інфраструктури, ЖКГ, благоустрою, 
господарського забезпечення та зпитань цивільного захисту населення 
сільської  ради проводити подальшу роботу в 2021  році по виконанню 
заходів щодо реалізації Програми захисту населення і територій від                                 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення  



 

пожежної безпеки та цивільного захисту Новомар’ївської сільської ради на 
2020-2024 роки 

3. Відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності передбачати кошти 
на впровадження заходів з реалізації Програми. 
4. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   



 

 
 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 23 вересня  2021 року   № 7   
 

 

Про схвалення проєкту Угоди про                                   ХІ сесія 

співробітництво між Вознесенською                                 восьмого скликання    
районною радою та Новомар’ївською  
територіальною громадою. 
 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на 
підставі Меморандуму про співробітництво та партнерство між 
Вознесенською районною радою та Новомар’ївською та територіальними 
громадами  Вознесенського району Миколаївської області, підписаного 
головами територіальних громад Вознесенського району 15 квітня 2021 року, 
сільська рада  
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Схвалити проєкт Угоди про співробітництво між Вознесенською 
районною радою та Новомар’ївською територіальною громадою 
Вознесенського району Миколаївської області, що додається. 

2. Підписану головою сільської ради Угоду про співробітництво 
направити до Вознесенської районної ради.  

3. Контроль за виконанням  цього рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань планування фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку громади та інвестицій (голова комісії       
Мартин А.В.). 
 

 

 

Сільський голова                                                                    Тамара ФЕСЬКО 

 

 

 

 

 

 



 

 
СХВАЛЕНО  
Рішення сільської ради 

23 вересня 2021 року № 7 

 

                                                                                                     

 

УГОДА 

про співробітництво між Вознесенською районною радою та 

Новомар’ївською територіальною громадою Вознесенського району 
Миколаївської області 

                                      

Вознесенська районна рада, в особі голови Вознесенської районної 
ради Гукасяна Спартака  Едуардовича (надалі – сторона 1)  та голови  
Новомар’ївської територіальної громади Вознесенського району 
Миколаївської області Фесько Тамари Миколаївни (надалі – сторона 2), які 
діють на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
уклали цю Угоду про таке: 
 

1. ПРЕДМЕТ УГОДИ 

 

1.1. Головним завданням органів місцевого самоврядування є 
створення комфортного та безпечного середовища для життя громадян, що 
може бути забезпечено винятково на основі розумного зростання 
взаємовигідного співробітництва між громадами Вознесенського району. 

 

1.2. Вознесенський район та територіальні громади району сьогодні 
пов'язані низкою економічних, соціальних та культурних зв'язків, які є 
основою спільного розвитку та мають величезний потенціал для зростання. 
Однак цей потенціал може бути використаним найбільш продуктивно лише 
за умови тісної співпраці та встановлення режиму партнерства та 
добросусідства між громадами району. 

 

2. НАПРЯМИ СПІВПРАЦІ 

 

2.1. Розвивати досягнуті домовленості по сприянню децентралізації, 
впровадженню реформи місцевого самоврядування та територіальної 
організації влади в Україні, сприянню соціально-економічному розвитку ТГ, 
сприянню формуванню ефективного місцевого самоврядування в ТГ, 
організації поширення кращих практик та обміну успішним досвідом з 
питань об’єднання територіальних громад та їх розвитку, запровадженню 
сучасних форм урядування в ТГ (стратегічне планування розвитку, надання 
адміністративних послуг, впровадження е-врядування), сприянню 
формування системи професійної підготовки і навчання керівників та 
фахівців місцевого самоврядування, вивчення та впровадження відповідного 
міжнародного досвіду. 



 

2.2 Враховувати бажання жителів, що проживають в населених пунктах 
Вознесенського району, мати нормальне транспортне сполучення, 
адекватний рівень і якість медичних, освітніх та інших публічних послуг. 

2.3. Забезпечувати збалансоване та розумне використання територій 
громад, збереження найбільш цінних земель, об'єктів природної та 
культурної спадщини. 

2.4. Враховувати інтереси громад всього району при реалізації стратегії 
регіонального розвитку, в тому числі через важливі для проекти. 

 

2.5. Визнати важливими наступні напрями спільної діяльності:  
 

- розробка та реалізація стратегії розвитку району; 
- прийняття рішень щодо соціально-економічного розвитку району 

шляхом залучення інвестицій, грантів, міжнародної технічної допомоги; 
- координація співпраці громад у рамках Закону України «Про 

співробітництво територіальних громад»; 
- проведення культурних та спортивно-масових заходів на території 

району, розвитку туризму та спорту, туристично-відпочинкових 
можливостей району; 

- захист навколишнього природного середовища, розвитку 
рекреаційного потенціалу території району, вжиття природоохоронних 
заходів за рахунок фондів охорони навколишнього природного середовища; 

- вирішення питань щодо організації збору та утилізації твердих 
побутових відходів, водопостачання та водовідведення на території району та 
інші; 

- координація підрозділів для подолання наслідків стихійних лих та 
надзвичайних ситуацій. 

 

3. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ  СТОРІН 

 

3.1. З метою практичної реалізації домовленостей щодо започаткування 
співробітництва та партнерства сторони зобов’язуються: 

- проводити консультації щодо визначення сфер та форм 
співробітництва учасників партнерства; 

- створити спільну робочу групу з розробки пропозицій щодо етапів 
розвитку перспективних сфер підготовки проектів регіонального розвитку; 

- залучати до обговорення найбільш важливих рішень та проектів, які 
готуватимуться в рамках партнерства, жителів громад Вознесенського 
району Миколаївської області; 

- здійснювати необхідні кроки для неформального обміну досвіду в 
межах партнерства між депутатами обласної, районної та місцевих рад, 
працівниками бюджетних установ та організацій; 

 

 

- проводити спільні заходи: зустрічі, засідання спільних робочих груп, 
семінари, круглі столи, публічні обговорення тощо; 



 

- реалізувати спільні соціальні, інфраструктурні, економічні та інші 
проекти і програми з питань, які відповідають інтересам сторін, та 
передбачати субвенцію з місцевих бюджетів до районного бюджету 
Вознесенського району для його збалансування.  

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

 

4. Сторони несуть відповідальність одна перед одною відповідно до 
чинного законодавства України. 

 

5. СТРОК ДІЇ УГОДИ 

  

 Угода набирає чинності з дати її підписання та діє до 31 грудня                      
2025 року.  
 

6. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І ПІДПИСИ СТОРІН 

 

Сторона 1 

 

Сторона 2 

    Вознесенська районна рада   . 
    ЄДРПОУ   24794571,                . 

    пл. Центральна, 1,                  . 
    м. Вознесенськ,                       .  
    Миколаївська обл.,                 .  
    56500                                       . 

 

__________ Спартак ГУКАСЯН   
 

М.П. 

Новомар’ївська сільська рада    
ЄДРПОУ    04376009,                 

вул. Данила Галицького, 24,              

с. Новомар’ївка                       .  

Миколаївська обл.,                 .  
55424                                       . 

 

____________ Тамара ФЕСЬКО   

 

М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                    
 

 
 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 23 вересня  2021 року   № 8   

        Новомар’ївка  
                                                                              

 

Про затвердження  розроблених                                           ХІ сесія 

генеральних планів території  сіл                                         восьмого скликання    
Кам’янопіль, Прищепівка Братського  
району Миколаївської області 
 

Керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статтями 16,17, Закону України «Про 
врегулювання містобудівної діяльності», статтею 12 «Про основи 
містобудування», Земельного кодексу України, Закону України «Про 
землеустрій», Конституції України, ДБН Б1.1.-15:2012 «Склад та зміст 
генерального плану населеного пункту» та взявши до уваги протокол 
громадських слухань з обговорення проектів генеральних планів територій 
сіл Кам’янопіль, Прищепівка  Кам’яно-Костуватського старостинського 
округу №1 Новомар’ївської сільської ради Братського району Миколаївської 
області, розглянувши генеральні плани територій сіл Кам’янопіль, 
Прищепівка  Кам’яно –Костуватського старостинського округу №1 
Новомар’ївської сільської ради Братського району Миколаївської області з 
метою забезпечення планомірного, економічного, обґрунтованого і 
комплексного розвитку сіл старостинського округу, підвищеного його рівня 
благоустрою та створення сприятливих умов життєдіяльності населення, 
враховуючи висновок 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  20.09.2021  року,  сільська  рада 

 

ВИРІШИЛА:    
 

1. Затвердити містобудівну документацію «Генеральний план села 
Кам’янопіль Братського району Миколаївської області» Кам’яно –
Костуватського старостинського округу №1 Новомар’ївської сільської ради 
Братського району Миколаївської області та інженерно-технічні заходи 



 

цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний час, розроблені ТОВ 
«Миколаївський обласний інжирінговий центр» Код ЄДРПОУ 35989251. 
 

2. Затвердити містобудівну документацію «Генеральний план села 
Прищепівка Братського району Миколаївської області» Кам’яно –
Костуватського старостинського округу №1 Новомар’ївської сільської ради 
Братського району Миколаївської області та інженерно-технічні заходи 
цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний час, розроблені ТОВ 
«Миколаївський обласний інжирінговий центр» Код ЄДРПОУ 35989251. 
 

3.  Дане рішення оприлюднити  на інформаційному  стенді Кам’яно –
Костуватського старостинського округу № 1 Новомар’ївської сільської ради 
та на офіційному веб-сайті Новомар’ївської сільської ради. 
 

4. 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 

 

 23 вересня  2021 року   № 9 

        Новомар’ївка 

   

  Про резервування земельних ділянок                            ХІ сесія 

  для учасників АТО/ООС на території                             восьмого скликання                   

  Новомар’ївської сільської ради 

 

 

   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»,    сільська рада  
  

 ВИРІШИЛА: 
 

1. Зарезервувати на території Новомар’ївської сільської ради земельні 
ділянки  орієнтовною  площею 3,74 га для передачі їх у власність учасникам 
АТО/ООС для ведення особистого селянського господарства в межах норм 
безоплатної приватизації. 
 

          22..  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 

 

 23 вересня  2021 року № 10 

          Новомар’ївка 
 

ППрроо  ззааттввееррдджжеенннняя  ппррооєєккттуу  ззееммллееууссттррооюю                                                          ХХІІ  ссеессііяя                                                                          
щщооддоо      ввііддввееддеенннняя        ззееммееллььнниихх      ддіілляянноокк                                                            ввооссььммооггоо  ссккллииккаанннняя  

вв    ооррееннддуу  ддлляя      ггооррооддннииццттвваа    
  

      ВВііддппооввіідднноо  ддоо  ппууннккттуу  3344  ччаассттииннии  ппеерршшооїї      ссттааттттіі  2266  ЗЗааккооннуу  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::  

              --ГГррииггоорраашш  ТТееттяянніі  ААннааттооллііїїввнніі,,  ззееммееллььннаа  ддіілляяннккаа    ппллоощщееюю  00,,66000000  ггаа    
ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  44882211448800440000::1111::000022::00000033  ддлляя  ввееддеенннняя  ггооррооддннииццттвваа  ззаа  
ааддрреессооюю  ппррооввуулл..ННооввиийй  сс..ММооссттооввее      ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  
ооббллаассттіі;;    
              --ГГррооссуу  ВВііккттоорруу  ВВаассииллььооввииччуу,,  ззееммееллььннаа  ддіілляяннккаа    ппллоощщееюю  00,,33550000  ггаа    
ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  44882211448800440000::0044::000000::00554499  ддлляя  ввееддеенннняя  ггооррооддннииццттвваа  ззаа  
ааддрреессооюю  ввуулл..ВВооррооннііннаа  сс..ММооссттооввее    ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;    
              --ККооззааччееннккуу  ММииккоолліі  ММииккооллааййооввииччуу,,  ззееммееллььннаа  ддіілляяннккаа    ппллоощщееюю  00,,22449900  ггаа    
ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  44882211448800440000::1111::000099::00000011  ддлляя  ввееддеенннняя  ггооррооддннииццттвваа  ззаа  
ааддрреессооюю  ввуулл..ДДрруужжббии  сс..ММооссттооввее    ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;    
              --ККооззааччееннккуу  ММииккоолліі  ММииккооллааййооввииччуу,,  ззееммееллььннаа  ддіілляяннккаа    ппллоощщееюю  00,,11116633  ггаа    
ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  44882211448800440000::1111::001111::00000033  ддлляя  ввееддеенннняя  ггооррооддннииццттвваа  ззаа  
ааддрреессооюю  ввуулл..ДДрруужжббии  сс..ММооссттооввее    ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;              
              --ННооввооссееллььссььккооммуу  ВВааллееннттииннуу  ООллееккссааннддррооввииччуу,,  ззееммееллььннаа  ддіілляяннккаа    ппллоощщееюю  

00,,99115566  ггаа    ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  44882211448833990000::0022::001199::00000055  ддлляя  ввееддеенннняя  

ггооррооддннииццттвваа  ззаа  ааддрреессооюю  ввуулл..ТТааннккііссттіівв,,2233  сс..ННооввооммаарр’’їїввккаа    ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  

ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                              
            --  ЛЛааввррииннееннккуу  ВВііккттоорруу  ММииккооллааййооввииччуу,,  ззееммееллььннаа  ддіілляяннккаа    ппллоощщееюю  11,,88880000  ггаа    
ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  44882211448800440000::0099::000022::00000011  ддлляя  ввееддеенннняя  ггооррооддннииццттвваа  ззаа  



 

ааддрреессооюю  ввуулл..ЦЦееннттррааллььннаа  сс..ЄЄллииззааввееттііввккаа    ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  
ооббллаассттіі;;        
            --ООггаанняянн  ААррссееннуу  ВВааллееррииккооввииччуу,,  ззееммееллььннаа  ддіілляяннккаа    ппллоощщееюю  00,,44000000  ггаа    
ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  44882211448800440000::0044::000000::00555500  ддлляя  ввееддеенннняя  ггооррооддннииццттвваа  ззаа  
ааддрреессооюю  ввуулл..  ДДрруужжббии    сс..ММооссттооввее    ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                  
              --ООггаанняянн  ААррссееннуу  ВВааллееррииккооввииччуу,,  ззееммееллььннаа  ддіілляяннккаа    ппллоощщееюю  00,,66000000  ггаа    
ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  44882211448800440000::1111::001111::00000044  ддлляя  ввееддеенннняя  ггооррооддннииццттвваа  ззаа  
ааддрреессооюю  ввуулл..ДДрруужжббии    сс..ММооссттооввее    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::  

                --ГГррииггоорраашш  ТТееттяянніі  ААннааттооллііїїввнніі,,  ззееммееллььннаа  ддіілляяннккаа    ппллоощщееюю  00,,66000000  ггаа    
ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  44882211448800440000::1111::000022::00000033  ддлляя  ввееддеенннняя  ггооррооддннииццттвваа  ззаа  
ааддрреессооюю  ппррооввуулл..ННооввиийй  сс..ММооссттооввее      ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  
ооббллаассттіі;;    
                --ГГррооссуу  ВВііккттоорруу  ВВаассииллььооввииччуу,,  ззееммееллььннаа  ддіілляяннккаа    ппллоощщееюю  00,,33550000  ггаа    
ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  44882211448800440000::0044::000000::00554499  ддлляя  ввееддеенннняя  ггооррооддннииццттвваа  ззаа  
ааддрреессооюю  ввуулл..ВВооррооннііннаа  сс..ММооссттооввее    ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;    
                --ККооззааччееннккуу  ММииккоолліі  ММииккооллааййооввииччуу,,  ззееммееллььннаа  ддіілляяннккаа    ппллоощщееюю  00,,22449900  ггаа    
ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  44882211448800440000::1111::000099::00000011  ддлляя  ввееддеенннняя  ггооррооддннииццттвваа  ззаа  
ааддрреессооюю  ввуулл..ДДрруужжббии  сс..ММооссттооввее    ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;    
                --ККооззааччееннккуу  ММииккоолліі  ММииккооллааййооввииччуу,,  ззееммееллььннаа  ддіілляяннккаа    ппллоощщееюю  00,,11116633  ггаа    
ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  44882211448800440000::1111::001111::00000033  ддлляя  ввееддеенннняя  ггооррооддннииццттвваа  ззаа  
ааддрреессооюю  ввуулл..ДДрруужжббии  сс..ММооссттооввее    ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;  
              --ННооввооссееллььссььккооммуу  ВВааллееннттииннуу  ООллееккссааннддррооввииччуу,,  ззееммееллььннаа  ддіілляяннккаа    ппллоощщееюю  

00,,99115566  ггаа    ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  44882211448833990000::0022::001199::00000055  ддлляя  ввееддеенннняя  

ггооррооддннииццттвваа  ззаа  ааддрреессооюю  ввуулл..ТТааннккііссттіівв,,2233  сс..ННооввооммаарр’’їїввккаа    ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  

ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                              
            --  ЛЛааввррииннееннккуу  ВВііккттоорруу  ММииккооллааййооввииччуу,,  ззееммееллььннаа  ддіілляяннккаа    ппллоощщееюю  11,,88880000  ггаа    
ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  44882211448800440000::0099::000022::00000011  ддлляя  ввееддеенннняя  ггооррооддннииццттвваа  ззаа  
ааддрреессооюю  ввуулл..ЦЦееннттррааллььннаа  сс..ЄЄллииззааввееттііввккаа    ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  
ооббллаассттіі;;        
            --ООггаанняянн  ААррссееннуу  ВВааллееррииккооввииччуу,,  ззееммееллььннаа  ддіілляяннккаа    ппллоощщееюю  00,,44000000  ггаа    
ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  44882211448800440000::0044::000000::00555500  ддлляя  ввееддеенннняя  ггооррооддннииццттвваа  ззаа  
ааддрреессооюю  ввуулл..ДДрруужжббии    сс..ММооссттооввее    ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                    
              --ООггаанняянн  ААррссееннуу  ВВааллееррииккооввииччуу,,  ззееммееллььннаа  ддіілляяннккаа    ппллоощщееюю  00,,66000000  ггаа    
ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  44882211448800440000::1111::001111::00000044  ддлляя  ввееддеенннняя  ггооррооддннииццттвваа  ззаа  
ааддрреессооюю  ввуулл..ДДрруужжббии    сс..ММооссттооввее    ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі..                                    
                                                    

              33..  ВВссттааннооввииттии  ооррееннддннуу  ппллааттуу    ззаа  ззееммееллььнніі  ддіілляяннккии  ддлляя  ввееддеенннняя  

ггооррооддннииццттвваа  55%%  ввіідд    ннооррммааттииввннооїї  ггрроошшооввооїї  ооццііннккии..  
  

              44..  ГГррооммааддяяннаамм,,  ззааззннааччеенниимм  вв  ппууннккттіі  11  ццььооггоо  рріішшеенннняя,,      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  

  

2233  ввеерреесснняя  22002211  ррооккуу      №№  1111    

                ННооввооммаарр’’їїввккаа      
                                                                                                                                                                                                                      

ППрроо  ззааттввееррдджжеенннняя  ттееххннііччннооїї  ддооккууммееннттааццііїї                                            ХХІІ  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    зз  11ссііччнняя  22001155ррооккуу  ввииммоогг    ччаассттиинн  33  ттаа  
44,,  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::  

                  --  ЧЧееррнниищщууккуу  ВВаассииллюю  ЄЄввггееннооввииччуу,,    ппллоощщееюю  --00,,2255ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр--  

44882211448800440000::0044::000000::00554433  ддлляя  ббууддііввннииццттвваа    іі  ооббссллууггооввуувваанннняя  жжииттллооввооггоо  

ббууддииннккуу,,  ггооссппооддааррссььккиихх  ббууддііввеелльь  іі  ссппоорруудд  ((ппррииссааддииббннаа  ддіілляяннккаа))  ззаа  ааддрреессооюю::  

сс..ММооссттооввее,,  ввуулл..ВВооррооннііннаа,,3311  ГГааннннііввссььккооггоо    ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№  44  

ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии;;  

                  --ММааллааффєєєєввуу  ММииххааййллуу  ВВооллооддииммииррооввииччуу,,    ппллоощщееюю  --00,,2255ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  

ннооммеерр--  44882211448833990000::0077::000011::00113355  ддлляя  ббууддііввннииццттвваа    іі  ооббссллууггооввуувваанннняя  жжииттллооввооггоо  

ббууддииннккуу,,  ггооссппооддааррссььккиихх  ббууддііввеелльь  іі  ссппоорруудд  ((ппррииссааддииббннаа  ддіілляяннккаа))  ззаа  ааддрреессооюю::  

сс..ООббууххііввккаа,,  ввуулл..ССттееппоовваа,,6688    ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии;;  

                  --ООллььггааййззеерр  ІІрриинніі  ІІввааннііввнніі,,    ппллоощщееюю  --00,,2255ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр--  

44882211448811770000::0055::000077::00000022  ддлляя  ббууддііввннииццттвваа    іі  ооббссллууггооввуувваанннняя  жжииттллооввооггоо  

ббууддииннккуу,,  ггооссппооддааррссььккиихх  ббууддііввеелльь  іі  ссппоорруудд  ((ппррииссааддииббннаа  ддіілляяннккаа))  ззаа  ааддрреессооюю::  



 

сс..ККооссттууввааттее,,  ввуулл..ННааббеерреежжннаа,,3300  ККооссттууввааттссььккооггоо  ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№22    

ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии;;  

                  --ББааббееннккуу  ВВллааддииссллааввуу  ММииккооллааййооввииччуу,,    ппллоощщееюю  --00,,2255ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  

ннооммеерр--  44882211448822440000::0055::000011::00000022  ддлляя  ббууддііввннииццттвваа    іі  ооббссллууггооввуувваанннняя  жжииттллооввооггоо  

ббууддииннккуу,,  ггооссппооддааррссььккиихх  ббууддііввеелльь  іі  ссппоорруудд  ((ппррииссааддииббннаа  ддіілляяннккаа))  ззаа  ааддрреессооюю::  

сс..ЛЛііссооввее,,  ввуулл..ДДжжееррееллььннаа,,4422  ММииррооллююббііввссььккооггоо  ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33    

ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии;;  

                --ММооййссююкк  ТТееттяянніі  ВВаассииллііввнніі,,  ппллоощщееюю  --00,,2255ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр--  

44882211448800440000::1111::000077::00000044  ддлляя  ббууддііввннииццттвваа    іі  ооббссллууггооввуувваанннняя  жжииттллооввооггоо  

ббууддииннккуу,,  ггооссппооддааррссььккиихх  ббууддііввеелльь  іі  ссппоорруудд  ((ппррииссааддииббннаа  ддіілляяннккаа))  ззаа  ааддрреессооюю::  

сс..ММооссттооввее,,  ввуулл..ВВооррооннііннаа,,2233  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::  

                  --  ЧЧееррнниищщууккуу  ВВаассииллюю  ЄЄввггееннооввииччуу,,    ппллоощщееюю  --00,,2255ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр--  

44882211448800440000::0044::000000::00554433  ддлляя  ббууддііввннииццттвваа    іі  ооббссллууггооввуувваанннняя  жжииттллооввооггоо  

ббууддииннккуу,,  ггооссппооддааррссььккиихх  ббууддііввеелльь  іі  ссппоорруудд  ((ппррииссааддииббннаа  ддіілляяннккаа))  ззаа  ааддрреессооюю::  

сс..ММооссттооввее,,  ввуулл..ВВооррооннііннаа,,3311  ГГааннннііввссььккооггоо    ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№  44  

ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии;;  

                  --ММааллааффєєєєввуу  ММииххааййллуу  ВВооллооддииммииррооввииччуу,,    ппллоощщееюю  --00,,2255ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  

ннооммеерр--  44882211448833990000::0077::000011::00113355  ддлляя  ббууддііввннииццттвваа    іі  ооббссллууггооввуувваанннняя  жжииттллооввооггоо  

ббууддииннккуу,,  ггооссппооддааррссььккиихх  ббууддііввеелльь  іі  ссппоорруудд  ((ппррииссааддииббннаа  ддіілляяннккаа))  ззаа  ааддрреессооюю::  

сс..ООббууххііввккаа,,  ввуулл..ССттееппоовваа,,6688    ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии;;  

                  --ООллььггааййззеерр  ІІрриинніі  ІІввааннііввнніі,,    ппллоощщееюю  --00,,2255ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр--  

44882211448811770000::0055::000077::00000022  ддлляя  ббууддііввннииццттвваа    іі  ооббссллууггооввуувваанннняя  жжииттллооввооггоо  

ббууддииннккуу,,  ггооссппооддааррссььккиихх  ббууддііввеелльь  іі  ссппоорруудд  ((ппррииссааддииббннаа  ддіілляяннккаа))  ззаа  ааддрреессооюю::  

сс..ККооссттууввааттее,,  ввуулл..ННааббеерреежжннаа,,3300  ККооссттууввааттссььккооггоо  ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№22    

ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии;;  

                  --ББааббееннккуу  ВВллааддииссллааввуу  ММииккооллааййооввииччуу,,    ппллоощщееюю  --00,,2255ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  

ннооммеерр--  44882211448822440000::0055::000011::00000022  ддлляя  ббууддііввннииццттвваа    іі  ооббссллууггооввуувваанннняя  жжииттллооввооггоо  

ббууддииннккуу,,  ггооссппооддааррссььккиихх  ббууддііввеелльь  іі  ссппоорруудд  ((ппррииссааддииббннаа  ддіілляяннккаа))  ззаа  ааддрреессооюю::  

сс..ЛЛііссооввее,,  ввуулл..ДДжжееррееллььннаа,,4422  ММииррооллююббііввссььккооггоо  ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33    

ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии;;  

                --ММооййссююкк  ТТееттяянніі  ВВаассииллііввнніі,,  ппллоощщееюю  --00,,2255ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр--  

44882211448800440000::1111::000077::00000044  ддлляя  ббууддііввннииццттвваа    іі  ооббссллууггооввуувваанннняя  жжииттллооввооггоо  

ббууддииннккуу,,  ггооссппооддааррссььккиихх  ббууддііввеелльь  іі  ссппоорруудд  ((ппррииссааддииббннаа  ддіілляяннккаа))  ззаа  ааддрреессооюю::  

сс..ММооссттооввее,,  ввуулл..ВВооррооннііннаа,,2233  ГГааннннііввссььккооггоо  ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№44    

ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии..  

                  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 

 

  23 вересня 2021 року   № 12      

    Новомар’ївка   
 

Про затвердження проєкту землеустрою                             ХІ  сесія                                                                                            
щодо відведення  земельної ділянки у                                  восьмого скликання 

власність для ведення фермерського  
господарства 

 

Відповідно до пункту 34 частини першої   статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 40,31, 33, 79-1, 122,123 

Земельного кодексу України, ст.7 Закону України «Про фермерське 
господарство»,  розглянувши проєкти землеустрою  щодо відведення  
земельної ділянки  у власність для ведення фермерського господарства,   
сільська рада 

  

 ВИРІШИЛА: 
 

1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  у  
власність для ведення фермерського господарства із земель 
сільськогосподарського призначення комунальної власності: 
- Нікітіній Ксенії Дмитрівні – площею 7,8577 га, кадастровий номер 
4821480400:01:000:0685 в межах території Ганнівського старостинського 
округу №4 Братського району Миколаївської області;                           
– Білоіваненку Олександру Івановичу – площею 9,7088 га, кадастровий 
номер 4821481300:02:000:0486 в межах території Миролюбівського 
старостинського округу №3 Братського району Миколаївської області.   
                                                                                                                                                    

2.Передати із земель комунальної власності у приватну власність для ведення 
фермерського господарства : 
    - Нікітіній Ксенії Дмитрівні – площею 7,8577га, кадастровий номер 
4821480400:01:000:0685 в межах території Ганнівського старостинського 
округу №4 Братського району Миколаївської області;                                                         
     – Білоіваненку Олександру Івановичу – площею 9,7088 га, кадастровий 
номер 4821481300:02:000:0486 в межах території Миролюбівського 
старостинського округу №3 Братського району Миколаївської області. 
 

 



 

                                                                                                                                                    

3.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 

 

 23 вересня 2021 року   № 13      

    Новомар’ївка   
 

Про затвердження проєкту землеустрою                           ХІ  сесія                                                     
щодо відведення  земельної ділянки в                               восьмого скликання  
оренду для іншого сільськогосподарського 

призначення (складські приміщення) 
 

Відповідно до пункту 34 частини першої   статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 19, 118, 122,123 Земельного 
кодексу України, ст.33 Закону України «Про оренду землі», розглянувши 
проєкт землеустрою  щодо відведення  земельної ділянки   в оренду для 
іншого сільськогосподарського призначення (складські приміщення),  
сільська рада  
 

 ВИРІШИЛА: 
1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення  земельної ділянки в 
оренду  терміном на 7(сім) років для іншого сільськогосподарського 
призначення (складські приміщення) із земель  комунальної власності 
територіальної громади в особі Новомар’ївської сільської ради Братського 
району Миколаївської області громадянам: 
    - Дзензурі Дмитрію Володимировичу –1/2 частина від площі  0,4840 га, 
кадастровий номер 4821480400:02:000:0453 за адресою: вул.Миру,48 
с.Ганнівка Братського району Миколаївської області в межах території 
Ганнівського старостинського округу №4 Новомар’ївської сільської ради.                                                       
    - Дзензурі Олені Володимирівні –1/2 частина від площі  0,4840 га, 
кадастровий номер 4821480400:02:000:0453 за адресою: вул.Миру,48 
с.Ганнівка Братського району Миколаївської області в межах території 
Ганнівського старостинського округу №4 Новомар’ївської сільської ради.                      
                                                                                                   

 2.Передати із земель комунальної власності територіальної громади в особі 
Новомар’ївської сільської ради Братського району Миколаївської області  в 
оренду для іншого сільськогосподарського призначення (складські 
приміщення) терміном на 7 (сім) років : 
   - Дзензурі Дмитрію Володимировичу –1/2 частина від площі  0,4840 га, 
кадастровий номер 4821480400:02:000:0453 в межах території Ганнівського 
старостинського округу №4 Братського району Миколаївської області.                                                           



 

    - Дзензурі Олені Володимирівні –1/2 частина від площі  0,4840 га, 
кадастровий номер 4821480400:02:000:0453 в межах території Ганнівського 
старостинського округу №4 Братського району Миколаївської області. 
   

 3.Встановити орендну плату за земельну ділянку  5% від нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки.    
                                                                                                     

 4.Укласти договір оренди  з Новомар’ївською сільською радою.       
 

 5.Рекомендувати подати договір оренди земельної ділянки на державну 
реєстрацію права оренди.                                                                                                    
                                                                                        

 6.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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                              



 

  

                                                                                                                                                                                                                                          

  

ННООВВООММААРР’’ЇЇВВССЬЬККАА  ССІІЛЛЬЬССЬЬККАА  РРААДДАА  

ББРРААТТССЬЬККООГГОО  РРААЙЙООННУУ  

ММИИККООЛЛААЇЇВВССЬЬККООЇЇ  ООББЛЛААССТТІІ                                                                                                                                           

РРІІШШЕЕННННЯЯ  

  

  2233  ввеерреесснняя  22002211  ррооккуу      №№  1144        

                ННооввооммаарр’’їїввккаа      
        

ППрроо  ззааттввееррдджжеенннняя  ппррооєєккттуу  ззееммллееууссттррооюю                                              ХХІІ  ссеессііяя                                                                                      
щщооддоо  ввііддввееддеенннняя    ззееммееллььнниихх  ддіілляянноокк  уу                                                    ввооссььммооггоо  ссккллииккаанннняя                              
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::  
              --  ППррооккооппееннккуу  ВВііккттоорруу  ММииккооллааййооввииччуу,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  

ннооммеерр  44882211448822440000::0033::000000::00557799  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                                
              --  ППррооккооппееннккоо  ТТееттяянніі  ММииккооллааїїввнніі,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0033::000000::00558800  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                                
              --  ККооккллооннссььккіійй  ІІнннніі  ММииккооллааїїввнніі,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0033::000000::00558811  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                                
              --  ККееввеерр  ММииккоолліі  ЙЙоожжееффооввииччуу,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0033::000000::00558822  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  



 

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                                
              --  ЧЧааббааннююккуу  ААннааттооллііюю  ІІввааннооввииччуу,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0033::000000::00558833  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                                
              --ККуушшннііккооввіійй  ННааттаалліі  ООллееггііввнніі,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0033::000000::00558899  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;      
              --ККуушшннііккооввуу  ВВііккттоорруу  ВВііккттооррооввииччуу,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0033::000000::00558888  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;        
              --ГГууммеенннніійй  ООллеенніі  ІІввааннііввнніі,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0011::000000::00444400  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                                
                  --ММааррттиинн  ООллььззіі  ООллееггііввнніі,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0011::000000::00444411  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                                
                      --ММааррттииннуу  ААннддррііюю  ВВііккттооррооввииччуу,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0011::000000::00443388  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                                
                    --ТТииммччааккуу  ББооггддааннуу  ММииххааййллооввииччуу,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0011::000000::00444477  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                                
                      --ММееззннииккуу  ООллееккссааннддрруу  ММииккооллааййооввииччуу,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  

ннооммеерр  44882211448822440000::0011::000000::00444422  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                                
                    --ААссттааххооввіійй  ААннаассттаассііїї  ООллееккссааннддррііввнніі,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  

ннооммеерр  44882211448822440000::0011::000000::00444466  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;          
                      --ККооццуу  ГГррииггооррііюю  ЛЛееооннііддооввииччуу,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0011::000000::00443399  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                                
                    --ГГооррііннссььккооммуу  ММииккоолліі  ММииккооллааййооввииччуу,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  

ннооммеерр  44882211448822440000::0011::000000::00444488  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                                



 

                    --ЄЄввггеенніієєввуу  ААннааттооллііюю  ІІввааннооввииччуу,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0011::000000::00444433  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                                
            --ББееззууббиикк  ГГааллиинніі  ППееттррііввнніі,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0044::000000::00447711  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                                
              --ББееззууббииккуу  ММииххааййллуу  ММииххааййллооввииччуу,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0044::000000::00446699  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;          
                --ЮЮххннуу  ООллееккссааннддрруу  ЛЛееооннііддооввииччуу,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0011::000000::00441199  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                
                  --ССллооддззііккуу  ЮЮррііюю  ААннааттооллііййооввииччуу,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0011::000000::00444444  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                
                  --ББееллііннссььккіійй  ЮЮллііїї  ЮЮррііїїввнніі,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0011::000000::00444455  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;      
                    --ЗЗееллееннссььккооммуу  ДДммииттрруу  ВВооллооддииммииррооввииччуу,,  ппллоощщееюю  11,,55660000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  

ннооммеерр  44882211448822440000::0044::000000::00447744  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;      
                    --ККооббииллііннссььккооммуу  ККооссттяяннттииннуу  ААннддррііййооввииччуу,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  
ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  44882211448822440000::0044::000000::00447700  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  
ММииррооллююббііввссььккооггоо  ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  
ррааддии  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;      
                              --ННііккооллааєєннккуу  ІІввааннуу  ВВііккттооррооввииччуу,,  ппллоощщееюю  11,,55660000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  

ннооммеерр  44882211448822440000::0044::000000::00447722  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;      
                    --ККооссттииццььккооммуу  ММииххааййллуу  ССттааннііссллааввооввииччуу,,  ппллоощщееюю  11,,55660000  ггаа,,  
ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  44882211448822440000::0044::000000::00447733  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  
ММииррооллююббііввссььккооггоо  ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  
ррааддии  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;      
                  --ГГооннччааррооввуу  ООллееккссііюю  ГГррииггооррооввииччуу,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  

ннооммеерр  44882211448822440000::0033::000000::00559988  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;      
                --РРооммаанн  ООллееккссааннддрруу  ММииххааййллооввииччуу,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0033::000000::00559944  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  



 

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;      
                  --РРооммаанн  ООллееккссааннддрруу  ООллееккссааннддррооввииччуу,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  

ннооммеерр  44882211448822440000::0033::000000::00559955  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;      
                    --ССллооддззііккуу  ВВооллооддииммиирруу  ААннааттооллііййооввииччуу,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  

ннооммеерр  44882211448822440000::0033::000000::00559922  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;      
                    --ССллооддззііккуу    ААннааттооллііюю  ІІввааннооввииччуу,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0033::000000::00559900  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;      
                  --ССллооддззііккуу  ММииккоолліі  ППааввллооввииччуу,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0033::000000::00660011  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;      
                  --ФФееддооррееннккуу  ЄЄввггееннііюю  ООллееггооввииччуу,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0033::000000::00555577  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;      
                --ММооййссююккуу  ЮЮррііюю  ММииккооллааййооввииччуу,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448800440000::0055::000000::00448866  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ГГааннннііввссььккооггоо  ссттааррооссттииннссььккооггоо  

ооккррууггуу  №№44  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  
ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                                                                                                              
              --ККооррббууттуу  ССееррггііюю  ІІввааннооввииччуу,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448811330000::0044::000000::00445599  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ККаамм’’яянноо--ККооссттууввааттссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№11  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                                
            --ММооррооззооввуу  ССееррггііюю  ООллееккссааннддррооввииччуу,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  

ннооммеерр  44882211448800880000::0055::000000::00553333  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ГГррииггооррііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№55  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;        
            --ФФііллііммооннооввуу  ВВооллооддииммиирруу  ООллееккссааннддррооввииччуу,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  
ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  44882211448800880000::0088::000077::00000022  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  
ГГррииггооррііввссььккооггоо  ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№55  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  

сс..ГГррииггооррііввккаа,,  ввуулл..ППеерршшооттррааввннеевваа,,7766АА  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  
ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                                                                                                              
              --ККааппііннуусс  ННааддііїї  ООллееккссааннддррііввнніі,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448800440000::0055::000000::00662222  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ГГааннннііввссььккооггоо  ссттааррооссттииннссььккооггоо  

ооккррууггуу  №№44  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  
ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                                                                                                              
                --ККііццаа  ККааттеерриинніі  ВВііккттооррііввнніі,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448800880000::0044::000000::00555500  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ГГррииггооррііввссььккооггоо  ссттааррооссттииннссььккооггоо  



 

ооккррууггуу  №№55  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  
ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                                                    
                  --ГГааккммаанн  ЄЄллииззааввееттіі  ССееррггііїїввнніі,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448800880000::0055::000000::00553344  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ГГррииггооррііввссььккооггоо  ссттааррооссттииннссььккооггоо  

ооккррууггуу  №№55  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  
ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                                                    
                    --ГГааккммаанн  ААнннніі  ССееррггііїїввнніі,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448800880000::0055::000000::00553355  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ГГррииггооррііввссььккооггоо  ссттааррооссттииннссььккооггоо  

ооккррууггуу  №№55  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  
ооббллаассттіі;;      
                    --ССппаассееннккоо  ННааттаалліі  ООллееккссааннддррііввнніі,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448800880000::0022::000000::22884444  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ГГррииггооррііввссььккооггоо  ссттааррооссттииннссььккооггоо  

ооккррууггуу  №№55  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  
ооббллаассттіі;;        
                --ССппаассееннккоо  ЛЛююддммиилліі  ВВаассииллііввнніі,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448800880000::0022::000000::22884433  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ГГррииггооррііввссььккооггоо  ссттааррооссттииннссььккооггоо  

ооккррууггуу  №№55  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  
ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                                                  
                --ЦЦааппееннккуу  ООллееккссііюю  ВВаассииллььооввииччуу,,    ппллоощщееюю  11,,66333355  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448800880000::0022::000000::22884477  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ГГррииггооррііввссььккооггоо  ссттааррооссттииннссььккооггоо  

ооккррууггуу  №№55  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  
ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                                                  
                  --ССееллююккуу  ССееррггііюю  ММииккооллааййооввииччуу,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448811330000::0033::000000::00440022  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ККаамм’’яянноо--ККооссттууввааттссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№11  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі..                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                      

22..  ППееррееддааттии  іізз  ззееммеелльь  ккооммууннааллььннооїї  ввллаассннооссттіі  уу  ппррииввааттннуу  ввллаассннііссттьь  ::                                    
                --  ППррооккооппееннккуу  ВВііккттоорруу  ММииккооллааййооввииччуу,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  

ннооммеерр  44882211448822440000::0033::000000::00557799  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                                
          --  ППррооккооппееннккоо  ТТееттяянніі  ММииккооллааїїввнніі,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0033::000000::00558800  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                                
          --  ККооккллооннссььккіійй  ІІнннніі  ММииккооллааїїввнніі,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0033::000000::00558811  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                                
          --  ККееввеерр  ММииккоолліі  ЙЙоожжееффооввииччуу,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0033::000000::00558822  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                                
          --  ЧЧааббааннююккуу  ААннааттооллііюю  ІІввааннооввииччуу,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0033::000000::00558833  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  



 

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                                
          --ККуушшннііккооввіійй  ННааттаалліі  ООллееггііввнніі,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0033::000000::00558899  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;      
            --ККуушшннііккооввуу  ВВііккттоорруу  ВВііккттооррооввииччуу,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0033::000000::00558888  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;        
          --ГГууммеенннніійй  ООллеенніі  ІІввааннііввнніі,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0011::000000::00444400  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                                
            --ММааррттиинн  ООллььззіі  ООллееггііввнніі,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0011::000000::00444411  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                                
            --ММааррттииннуу  ААннддррііюю  ВВііккттооррооввииччуу,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0011::000000::00443388  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                                
            --ТТииммччааккуу  ББооггддааннуу  ММииххааййллооввииччуу,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0011::000000::00444477  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                                
        --ММееззннииккуу  ООллееккссааннддрруу  ММииккооллааййооввииччуу,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  

ннооммеерр  44882211448822440000::0011::000000::00444422  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                                
          --ААссттааххооввіійй  ААннаассттаассііїї  ООллееккссааннддррііввнніі,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0011::000000::00444466  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;          
          --ККооццуу  ГГррииггооррііюю  ЛЛееооннііддооввииччуу,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0011::000000::00443399  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                                
            --ГГооррііннссььккооммуу  ММииккоолліі  ММииккооллааййооввииччуу,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  

ннооммеерр  44882211448822440000::0011::000000::00444488  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                                
            --ЄЄввггеенніієєввуу  ААннааттооллііюю  ІІввааннооввииччуу,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0011::000000::00444433  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                                



 

          --ББееззууббиикк  ГГааллиинніі  ППееттррііввнніі,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0044::000000::00447711  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                                
              --ББееззууббииккуу  ММииххааййллуу  ММииххааййллооввииччуу,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0044::000000::00446699  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;          
              --ЮЮххнноо  ООллееккссааннддрруу  ЛЛееооннііддооввииччуу,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0011::000000::00441199  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                
              --ССллооддззііккуу  ЮЮррііюю  ААннааттооллііййооввииччуу,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0011::000000::00444444  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                
            --ББееллііннссььккіійй  ЮЮллііїї  ЮЮррііїїввнніі,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0011::000000::00444455  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;      
            --ЗЗееллееннссььккооммуу  ДДммииттрруу  ВВооллооддииммииррооввииччуу,,  ппллоощщееюю  11,,55660000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  

ннооммеерр  44882211448822440000::0044::000000::00447744  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;      
            --ККооббииллііннссььккооммуу  ККооссттяяннттииннуу  ААннддррііййооввииччуу,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  
ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  44882211448822440000::0044::000000::00447700  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  
ММииррооллююббііввссььккооггоо  ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  
ррааддии  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;      
            --ННііккооллааєєннккуу  ІІввааннуу  ВВііккттооррооввииччуу,,  ппллоощщееюю  11,,55660000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0044::000000::00447722  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;      
            --ККооссттииццььккооммуу  ММииххааййллуу  ССттааннііссллааввооввииччуу,,  ппллоощщееюю  11,,55660000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  

ннооммеерр  44882211448822440000::0044::000000::00447733  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;      
              --ГГооннччааррооввуу  ООллееккссііюю  ГГррииггооррооввииччуу,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0033::000000::00559988  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;      
              --РРооммаанн    ООллееккссааннддрруу  ММииххааййллооввииччуу,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0033::000000::00559944  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;      
              --РРооммаанн  ООллееккссааннддрруу  ООллееккссааннддррооввииччуу,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  

ннооммеерр  44882211448822440000::0033::000000::00559955  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  



 

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;      
            --ССллооддззііккуу  ВВооллооддииммиирруу  ААннааттооллііййооввииччуу,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  

ннооммеерр  44882211448822440000::0033::000000::00559922  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;      
            --ССллооддззііккуу    ААннааттооллііюю  ІІввааннооввииччуу,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0033::000000::00559900  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;      
            --ССллооддззііккуу  ММииккоолліі  ППааввллооввииччуу,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0033::000000::00660011  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;      
            --ФФееддооррееннккуу  ЄЄввггееннііюю  ООллееггооввииччуу,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0033::000000::00555577  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;      
          --ММооййссююккуу  ЮЮррііюю  ММииккооллааййооввииччуу,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448800440000::0055::000000::00448866  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ГГааннннііввссььккооггоо  ссттааррооссттииннссььккооггоо  

ооккррууггуу  №№44  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  
ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                                                                                                              
            --ККооррббууттуу  ССееррггііюю  ІІввааннооввииччуу,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448811330000::0044::000000::00445599  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ККаамм’’яянноо--ККооссттууввааттссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№11  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                
          --ММооррооззооввуу  ССееррггііюю  ООллееккссааннддррооввииччуу,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  

ннооммеерр  44882211448800880000::0055::000000::00553333  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ГГррииггооррііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№55  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;          
        --ФФііллііммооннооввуу  ВВооллооддииммиирруу  ООллееккссааннддррооввииччуу,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  
ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  44882211448800880000::0088::000077::00000022  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  
ГГррииггооррііввссььккооггоо  ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№55  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  

сс..ГГррииггооррііввккаа,,  ввуулл..ППеерршшооттррааввннеевваа,,7766АА  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  
ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                                                                                                              
        --ККааппііннуусс  ННааддііїї  ООллееккссааннддррііввнніі,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448800440000::0055::000000::00662222  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ГГааннннііввссььккооггоо  ссттааррооссттииннссььккооггоо  

ооккррууггуу  №№44  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  
ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                                                                                                              
          --ККііццаа  ККааттеерриинніі  ВВііккттооррііввнніі,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448800880000::0044::000000::00555500  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ГГррииггооррііввссььккооггоо  ссттааррооссттииннссььккооггоо  

ооккррууггуу  №№55  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  
ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                                                    
          --ГГааккммаанн  ЄЄллииззааввееттіі  ССееррггііїїввнніі,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448800880000::0055::000000::00553344  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ГГррииггооррііввссььккооггоо  ссттааррооссттииннссььккооггоо  



 

ооккррууггуу  №№55  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  
ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                                                    
          --ГГааккммаанн  ААнннніі  ССееррггііїїввнніі,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448800880000::0055::000000::00553355  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ГГррииггооррііввссььккооггоо  ссттааррооссттииннссььккооггоо  

ооккррууггуу  №№55  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  
ооббллаассттіі;;        
            --ССппаассееннккоо  ННааттаалліі  ООллееккссааннддррііввнніі,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448800880000::0022::000000::22884444  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ГГррииггооррііввссььккооггоо  ссттааррооссттииннссььккооггоо  

ооккррууггуу  №№55  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  
ооббллаассттіі;;        
            --ССппаассееннккоо  ЛЛююддммиилліі  ВВаассииллііввнніі,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448800880000::0022::000000::22884433  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ГГррииггооррііввссььккооггоо  ссттааррооссттииннссььккооггоо  

ооккррууггуу  №№55  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  
ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                                                  
              --ЦЦааппееннккуу  ООллееккссііюю  ВВаассииллььооввииччуу,,    ппллоощщееюю  11,,66333355  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448800880000::0022::000000::22884477  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ГГррииггооррііввссььккооггоо  ссттааррооссттииннссььккооггоо  

ооккррууггуу  №№55  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  
ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                                                  
            --ССееллююккуу  ССееррггііюю  ММииккооллааййооввииччуу,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448811330000::0033::000000::00440022  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ККаамм’’яянноо--ККооссттууввааттссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№11  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі..                                                                                                                                                                                                
33..ВВііддммооввииттии  уу  ззааттввееррдджжеенннніі    ппррооєєккттіівв  ззееммллееууссттррооюю  щщооддоо  ввііддввееддеенннняя    

ззееммееллььнниихх  ддіілляянноокк    уу  ппррииввааттннуу      ввллаассннііссттьь  ддлляя  ввееддеенннняя  ооссооббииссттооггоо  

ссеелляяннссььккооггоо  ггооссппооддааррссттвваа  ттаа  ппееррееддааччіі  їїхх    уу  ппррииввааттннуу  ввллаассннііссттьь  іізз  ззееммеелльь  
ссііллььссььккооггооссппооддааррссььккооггоо  ппррииззннааччеенннняя::  

          --  ССттееппааннююкк  РРууссллаанніі  ВВаассииллііввнніі,,    ппллоощщееюю  11,,88884400  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448800440000::0077::000000::00444455  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ГГааннннііввссььккооггоо  ссттааррооссттииннссььккооггоо  

ооккррууггуу  №№44  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  
ооббллаассттіі;;          
          --  ССттееппааннююкк  ВВааллееннттиинніі  ВВооллооддииммииррііввнніі,,    ппллоощщееюю  11,,99001177  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  

ннооммеерр  44882211448800440000::0077::000000::00444444  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ГГааннннііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№44  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                                
          --  ССттееппааннююккуу  ММииххааййллуу  ІІввааннооввииччуу,,    ппллоощщееюю  11,,88880000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448800440000::0077::000000::00444466  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ГГааннннііввссььккооггоо  ссттааррооссттииннссььккооггоо  

ооккррууггуу  №№44  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  
ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                                                    
          --  ССттееппааннююккуу  ГГееннннааддііюю  ММииххааййллооввииччуу,,    ппллоощщееюю  11,,88880000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  

ннооммеерр  44882211448800440000::0077::000000::00445500  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ГГааннннііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№44  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;      
    --  ССттееппааннююккуу  ДДммииттрруу  ГГееннннааддііййооввииччуу,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448800440000::0022::000000::00444466  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ГГааннннііввссььккооггоо  ссттааррооссттииннссььккооггоо  

ооккррууггуу  №№44  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  
ооббллаассттіі;;      



 

  

        --  ШШввеедд  ММаарр’’яянніі  ВВііккттооррііввнніі,,    ппллоощщееюю  11,,88880000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448800440000::0077::000000::00444488  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ГГааннннііввссььккооггоо  ссттааррооссттииннссььккооггоо  

ооккррууггуу  №№44  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  
ооббллаассттіі;;      
      --  ББоолляяккуу  ММииххааййллуу  ВВооллооддииммииррооввииччуу,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448800440000::0022::000000::00445544  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ГГааннннііввссььккооггоо  ссттааррооссттииннссььккооггоо  

ооккррууггуу  №№44  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  
ооббллаассттіі;;        
      --  ББоолляякк  ЖЖаанннніі  ООллееккссааннддррііввнніі,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448800440000::0022::000000::00445511  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ГГааннннііввссььккооггоо  ссттааррооссттииннссььккооггоо  

ооккррууггуу  №№44  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  
ооббллаассттіі;;        
        --  РРааттуушшнняякк    ТТееттяянніі  ММииххааййллііввнніі,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448800440000::0022::000000::00444477  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ГГааннннііввссььккооггоо  ссттааррооссттииннссььккооггоо  

ооккррууггуу  №№44  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  
ооббллаассттіі;;        
--  РРааттуушшнняяккуу  ККооссттяяннттииннуу  ВВаассииллььооввииччуу    ,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  

ннооммеерр  44882211448800440000::0022::000000::00445500  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ГГааннннііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№44  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;  
      --  ЛЛаассттооввееццььккооммуу  ООллееккссааннддрруу  ППееттррооввииччуу,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  

ннооммеерр  44882211448800440000::0022::000000::00444499  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ГГааннннііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№44  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі  ;;        
      --  ММаассллооввуу  РРооммааннуу  ААннааттооллііййооввииччуу,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448800440000::0022::000000::00445522  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ГГааннннііввссььккооггоо  ссттааррооссттииннссььккооггоо  

ооккррууггуу  №№44  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  
ооббллаассттіі  ;;                                                                                                                                                                                                                                                                            
      --  ЧЧууммааччееннккуу  ССееррггііюю  ББооррииссооввииччуу,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448800440000::0022::000000::00444488  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ГГааннннііввссььккооггоо  ссттааррооссттииннссььккооггоо  

ооккррууггуу  №№44  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  
ооббллаассттіі  ;;                                                                                                                                                                                                                                                                            
      --  ЧЧууммааччееннккоо  ННааттааллііїї  ММииххааййллііввнніі,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448800440000::0011::000000::00668888  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ГГааннннііввссььккооггоо  ссттааррооссттииннссььккооггоо  

ооккррууггуу  №№44  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  
ооббллаассттіі  ;;                                                                                                                                                                                                                                                                            
        --  ББооббррііццььккооммуу  ЗЗааххаарруу  ООллееккссааннддррооввииччуу,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  

ннооммеерр  44882211448800440000::0044::000000::00554477  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ГГааннннііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№44  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                                
        --ППооппиикк  ММааррііїї  ООллееккссііїїввнніі,,    ппллоощщееюю  11,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448800440000::0044::000000::00554444  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ГГааннннііввссььккооггоо  ссттааррооссттииннссььккооггоо  

ооккррууггуу  №№44  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  
ооббллаассттіі;;      



 

        --ППооппиикк  ММааррііїї  ООллееккссііїїввнніі,,    ппллоощщееюю  11,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448800440000::0044::000000::00554455  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ГГааннннііввссььккооггоо  ссттааррооссттииннссььккооггоо  

ооккррууггуу  №№44  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  
ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                                                                                                              
          --ННаассттееннккоо  ЛЛііллііїї  ММииккооллааїїввнніі,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448800440000::0044::000000::00554488  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ГГааннннііввссььккооггоо  ссттааррооссттииннссььккооггоо  

ооккррууггуу  №№44  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  
ооббллаассттіі..                                                                                                                                                                                                                                                                              
                

44..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  

  

  2233  ввеерреесснняя  22002211  ррооккуу      №№  1155    

                ННооввооммаарр’’їїввккаа      
  

ППрроо  ннааддаанннняя  ддооззввооллуу  ннаа  ррооззррооббккуу  ттееххннііччннооїї                                                ХХІІ  ссеессііяя  
ддооккууммееннттааццііїї  іізз  ззееммллееууссттррооюю  щщооддоо  ввссттааннооввллеенннняя                              ввооссььммооггоо  ссккллииккаанннняя                                
((ввііддннооввллеенннняя))  ммеежж  ззееммееллььннооїї  ддіілляяннккии    вв  ннааттуурріі  
((ннаа  ммііссццееввооссттіі))    ддлляя      ббууддііввннииццттвваа  іі  ооббссллууггооввуувваанннняя                                                                                                                          
  жжииттллооввооггоо  ббууддииннккуу,,  ггооссппооддааррссььккиихх  ббууддііввеелльь    
іі  ссппоорруудд  ттаа  ввееддеенннняя  ооссооббииссттооггоо  ссеелляяннссььккооггоо  

  ггооссппооддааррссттвваа  
  
  

            ВВііддппооввіідднноо  ддоо  ппууннккттуу  3344  ччаассттииннии  ппеерршшооїї      ссттааттттіі  2266  ЗЗааккооннуу  УУккррааїїннии  ««ППрроо  

ммііссццееввее  ссааммоовврряяддуувваанннняя  вв  УУккррааїїнніі»»,,  ссттааттттіі  1122  ппууннккттуу  ««вв»»  ппііддппууннккттуу  11  ссттааттттіі  
8811,,  ссттааттеейй  111166,,111188  ЗЗееммееллььннооггоо  ккооддееккссуу  УУккррааїїннии  ттаа  ччаассттииннии  1122  ППееррееххіідднниихх  

ппооллоожжеенньь  ЗЗееммееллььннооггоо  ккооддееккссуу  УУккррааїїннии,,    ппууннккттіівв  66,,  66--11  ППррииккііннццееввиихх  

ппооллоожжеенньь    ЗЗааккооннуу  УУккррааїїннии    ««ППрроо  ррееггууллюювваанннняя  ммііссттооббууддііввннооїї  ддііяяллььннооссттіі»»,,  

ррооззгглляяннууввшшии  ззааяяввии  ггррооммааддяянн,,    ссііллььссььккаа  ррааддаа    
    

  ВВИИРРІІШШИИЛЛАА::    

  

11..ННааддааттии  ддооззввіілл  ККрраассннііччееннккуу  ВВііккттоорруу  ББооррииссооввииччуу  ннаа  ррооззррооббккуу  ттееххннііччннооїї  
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))  

оорріієєннттооввннооюю  ппллоощщееюю  00,,11225500  ггаа,,  яяккаа  ззннааххооддииттььссяя  ззаа  ааддрреессооюю::  ввуулл..ДДааннииллаа  
ГГааллииццььккооггоо,,6644аа      сс..ННооввооммаарр’’їїввккаа  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі..  
22..ННааддааттии  ддооззввіілл  ККрраассннііччееннккоо  ТТееттяянніі  ВВооллооддииммииррііввнніі  ннаа  ррооззррооббккуу  ттееххннііччннооїї  
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))  

оорріієєннттооввннооюю  ппллоощщееюю  00,,11225500  ггаа,,  яяккаа  ззннааххооддииттььссяя  ззаа  ааддрреессооюю::  ввуулл..ДДааннииллаа  
ГГааллииццььккооггоо,,6644аа      сс..ННооввооммаарр’’їїввккаа  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі..  
33..ННааддааттии  ддооззввіілл  ККрраассннііччееннккуу  ВВііккттоорруу  ББооррииссооввииччуу  ннаа  ррооззррооббккуу  ттееххннііччннооїї  
ддооккууммееннттааццііїї    іізз  ззееммллееууссттррооюю  щщооддоо  ввссттааннооввллеенннняя  ((ввііддннооввллеенннняя))  ммеежж  

ззееммееллььннооїї  ддіілляяннккии  вв  ннааттуурріі  ((ннаа  ммііссццееввооссттіі))  ддлляя  ввееддеенннняя  ооссооббииссттооггоо  

ссеелляяннссььккооггоо  ггооссппооддааррссттвваа  оорріієєннттооввннооюю  ппллоощщееюю  00,,22660000  ггаа,,  яяккаа  ззннааххооддииттььссяя  ззаа  



 

ааддрреессооюю::  ввуулл..ДДааннииллаа  ГГааллииццььккооггоо,,6644аа      сс..ННооввооммаарр’’їїввккаа  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  

ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі..  
44..РРееккооммееннддууввааттии  ггррооммааддяяннаамм  ззааммооввииттии    вв  ззееммллееввппоорряядднніійй  ооррггааннііззааццііїї  
ттееххннііччннуу  ддооккууммееннттааццііюю  іізз  ззееммллееууссттррооюю  щщооддоо  ввссттааннооввллеенннняя  ((ввііддннооввллеенннняя))  

ммеежж  ззееммееллььннооїї  ддіілляяннккии  вв  ннааттуурріі  ((ннаа  ммііссццееввооссттіі))  ддлляя  ббууддііввннииццттвваа  іі  
ооббссллууггооввуувваанннняя    жжииттллооввооггоо  ббууддииннккуу,,  ггооссппооддааррссььккиихх  ббууддііввеелльь  іі  ссппоорруудд  ттаа  
ввееддеенннняя  ооссооббииссттооггоо  ссеелляяннссььккооггоо  ггооссппооддааррссттвваа..  
55..ППооддааттии  вв  ННооввооммаарр’’їїввссььккуу  ссііллььссььккуу  ррааддуу  ттееххннііччннуу  ддооккууммееннттааццііюю  ннаа  
ззааттввееррдджжеенннняя..  
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  

  

    2233    ввеерреесснняя  22002211  ррооккуу      №№  1166    

                ННооввооммаарр’’їїввккаа      
  

ППрроо  ппееррееддааччуу  уу  ввллаассннііссттьь  ззееммееллььннооїї                                                                  ХХІІ    ссеессііяя                                                                                
ддіілляяннккии  ддлляя  ввееддеенннняя  ооссооббииссттооггоо                                                                                ввооссььммооггоо  ссккллииккаанннннняя  

ссеелляяннссььккооггоо  ггооссппооддааррссттвваа  
  

  
  

            ВВііддппооввіідднноо  ддоо  ппууннккттуу  3344  ччаассттииннии  ппеерршшооїї      ссттааттттіі  2266  ЗЗааккооннуу  УУккррааїїннии  ««ППрроо  

ммііссццееввее  ссааммоовврряяддуувваанннняя  вв  УУккррааїїнніі»»,,  ссттааттеейй  111188,,112211,,112222  ЗЗееммееллььннооггоо  ккооддееккссуу  

УУккррааїїннии,,  сстт..5500,,5566  ЗЗааккооннуу  УУккррааїїннии  ««ППрроо  ззееммллееууссттрріійй»»  ,,  ррооззгглляяннууввшшии    ззааяяввуу  

ггрр..ММооллччааннооввооїї  ЛЛююббооввіі  ММииккооллааїїввннии    ппрроо  ппееррееддааччуу  уу  ввллаассннііссттьь  ззееммееллььннооїї  
ддіілляяннккии  ддлляя  ввееддеенннняя  ооссооббииссттооггоо  ссеелляяннссььккооггоо  ггооссппооддааррссттвваа,,  ссііллььссььккаа  ррааддаа    
    

  ВВИИРРІІШШИИЛЛАА::    

  

11..ППееррееддааттии  уу  ппррииввааттннуу  ввллаассннііссттьь  ззееммееллььннуу  ддіілляяннккуу    ппллоощщееюю  11,,66550000ггаа    ддлляя  
ввееддеенннняя  ооссооббииссттооггоо  ссеелляяннссььккооггоо  ггооссппооддааррссттвваа  ггрр..ММооллччааннооввіійй  ЛЛююббооввіі  
ММииккооллааїїввнніі  ,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  ззееммееллььннооїї  ддіілляяннккии  44882211448800880000::0077::000000::00664422      

ннаа  ттееррииттооррііїї  ГГррииггооррііввссььккооггоо  ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№55  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  
ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі..  
  

22..  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  

  

    2233  ввеерреесснняя  22002211  ррооккуу      №№  1177    

                ННооввооммаарр’’їїввккаа      
  

ППрроо  ннааддаанннняя      ддооззввооллуу  ннаа                                                                                                              ХХІІ    ссеессііяя                                                                        
ррооззррооббккуу    ппррооєєккттуу  ззееммллееууссттррооюю  щщооддоо                                                                    ввооссььммооггоо  ссккллииккаанннняя  

ввііддввееддеенннняя  вв  ооррееннддуу    ззееммееллььнниихх  ддіілляянноокк    

ддлляя  іінншшооггоо  ссііллььссььккооггооссппооддааррссььккооггоо    

ппррииззннааччеенннняя  ((ссккллааддссььккіі  ппррииммііщщеенннняя))  
  

ВВііддппооввіідднноо  ддоо  ппууннккттуу  3344  ччаассттииннии  ппеерршшооїї      ссттааттттіі  2266  ЗЗааккооннуу  УУккррааїїннии  ««ППрроо  

ммііссццееввее  ссааммоовврряяддуувваанннняя  вв  УУккррааїїнніі»»,,  ссттааттеейй  1177,,9933,,  ЗЗееммееллььннооггоо  ккооддееккссуу  

УУккррааїїннии  ттаа    ччаассттииннии  1122  ППееррееххіідднниихх  ппооллоожжеенньь  ЗЗееммееллььннооггоо  ккооддееккссуу  УУккррааїїннии,,  

сстт..5500  ЗЗааккооннуу  УУккррааїїннии  ««ППрроо  ззееммллееууссттрріійй»»  ,,  ррооззгглляяннууввшшии    ззааяяввии  ггррооммааддяянн    ппрроо  

ннааддаанннняя  ддооззввооллуу  ннаа  ррооззррооббккуу  ппррооєєккттуу  ззееммллееууссттррооюю  щщооддоо  ввііддввееддеенннняя  вв  ооррееннддуу  

ззееммееллььннооїї  ддіілляяннккии  ддлляя  іінншшооггоо    ссііллььссььккооггооссппооддааррссььккооггоо    ппррииззннааччеенннняя  

((ссккллааддссььккіі  ппррииммііщщеенннняя))  ттаа  ввррааххооввууююччии  ввииссннооввоокк  ппооссттііййннооїї  ккооммііссііїїссііллььссььккооїї  
ррааддии  зз  ппииттаанньь  ААППКК,,  ззееммееллььнниихх  ввііддннооссиинн,,  ббууддііввннииццттвваа,,  ттррааннссппооррттуу,,  ззвв’’яяззккуу,,  

ееккооллооггііїї,,  ббллааггооууссттррооюю,,  жжииттллооввоо--ккооммууннааллььннооггоо  ггооссппооддааррссттвваа,,  ккооммууннааллььннооїї  
ввллаассннооссттіі,,  ппррооммииссллооввооссттіі  ,,  ппііддппррииєєммннииццттвваа  ттаа  ссффееррии  ппооссллуугг,,  ссііллььссььккаа  ррааддаа    
    

  ВВИИРРІІШШИИЛЛАА::  

11..ННааддааттии  ддооззввіілл    ннаа  ррооззррооббккуу  ппррооєєккттуу  ззееммллееууссттррооюю  щщооддоо  ввііддввееддеенннняя  

ззееммееллььннооїї  ддіілляяннккии    вв  ооррееннддуу    ддлляя  іінншшооггоо  ссііллььссььккооггооссппооддааррссььккооггоо  ппррииззннааччеенннняя  

((ссккллааддссььккіі  ппррииммііщщеенннняя))    ::  
--ВВооллккооввуу  ССееррггііюю  ВВаассииллььооввииччуу,,  оорріієєннттооввннооюю  ппллоощщееюю    334499  мм22,,  ззаа  ааддрреессооюю::  

ппррооввуулл..ННооввиийй,,  1111//11  сс..ММооссттооввее  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі  ннаа  
ттееррииттооррііїї  ГГааннннііввссььккооггоо  ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№44  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  
ррааддии  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;  
--ББооттннаарр  ІІрриинніі  ММииккооллааїїввнніі,,  оорріієєннттооввннооюю  ппллоощщееюю    ддоо  00..1100  ггаа,,  ззаа  ааддрреессооюю::  

ввуулл..ММиирруу,,4499  сс..ГГааннннііввккаа  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі  ннаа  
ттееррииттооррііїї  ГГааннннііввссььккооггоо  ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№44  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  
ррааддии  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі..  
  

22..РРееккооммееннддууввааттии  ггррооммааддяяннаамм,,  ззааззннааччеенниимм  вв  ппууннккттіі  11  ццььооггоо  рріішшеенннняя,,    
ззааммооввииттии  вв  ззееммллееввппоорряядднніійй  ооррггааннііззааццііїї  ппррооєєкктт  ззееммллееууссттррооюю  щщооддоо  ввііддввееддеенннняя  

ззееммееллььннооїї  ддіілляяннккии  вв  ооррееннддуу    ддлляя  іінншшооггоо  ссііллььссььккооггооссппооддааррссььккооггоо  ппррииззннааччеенннняя  

((ссккллааддссььккіі  ппррииммііщщеенннняя))..    
  



 

  

33..РРооззррооббллеенніі  ттаа  ппооггоодджжеенніі  уу  ввссттааннооввллееннооммуу  ззааккоонноомм  ппоорряяддккуу  ппррооєєккттии  

ззееммллееууссттррооюю  щщооддоо  ввііддввееддеенннняя  ззееммееллььннооїї  ддіілляяннккии  ппооддааттии  вв  ННооввооммаарр’’їїввссььккуу  

ссііллььссььккуу  ррааддуу  ннаа  ззааттввееррдджжеенннняя..                                                                                                                                                                                              
44..  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  
  

    2233  ввеерреесснняя  22002211  ррооккуу      №№  1188      

                ННооввооммаарр’’їїввккаа      
  

ППрроо  ннааддаанннняя  ддооззввооллуу  ннаа  ррооззррооббккуу                                                                ХХІІ  ссеессііяя  
ппррооєєккттуу  ззееммллееууссттррооюю      щщооддоо                                                                                  ввооссььммооггоо  ссккллииккаанннняя                                                
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  ::  
   -Карповій Тетяні Григорівні, орієнтовною площею   0,60 га , яка 

знаходиться в с.Єлизаветівка  вул. Аграрна  Ганнівського старостинського 
округу №4  Новомар’ївської сільської ради Братського району Миколаївської 
області; 

   -Карпову Євгенію Вікторовичу, орієнтовною площею   0,60 га ,  
знаходиться в с.Єлизаветівка вул. Аграрна  Ганнівського старостинського 
округу №4  Новомар’ївської сільської ради Братського району Миколаївської 
області; 
       -Побєді Леоніду Анатолійовичу, орієнтовною площею   0,60 га , яка     
знаходиться в с.Єлизаветівка вул. Шевченка  Ганнівського старостинського 
округу №4  Новомар’ївської сільської ради Братського району Миколаївської 
області; 
        -Дзензурі Дмитру Володимировичу, орієнтовною площею   0,60 га , яка 
знаходиться в с.Ганнівка  вул. Миру  Ганнівського старостинського округу 
№4  Новомар’ївської сільської ради Братського району Миколаївської 
області; 
       -Дзензурі Олені Володимирівні, орієнтовною площею   0,60 га , яка 
знаходиться в с.Ганнівка  вул. Миру  Ганнівського старостинського округу 
№4  Новомар’ївської сільської ради Братського району Миколаївської 
області; 



 

        -Торин Ганні Олександрівні, орієнтовною площею   0,60 га , яка 
знаходиться в с.Мостове  вул. Дружби,30  Ганнівського старостинського 
округу №4  Новомар’ївської сільської ради Братського району Миколаївської 
області; 
        -Грединарь Василю Григоровичу, орієнтовною площею   0,60 га , яка 
знаходиться в с.Ганнівка вул. Миру,34 Ганнівського старостинського округу 
№4  Новомар’ївської сільської ради Братського району Миколаївської 
області; 
        -Савчуку Анатолію Сергійовичу, орієнтовною площею   0,60 га , яка 
знаходиться в с.Воронине  вул. Зарічна  Ганнівського старостинського округу 
№4  Новомар’ївської сільської ради Братського району Миколаївської 
області; 
        -Савчук  Оксані Василівні, орієнтовною площею   0,60 га , яка 
знаходиться в с.Воронине  вул. Зарічна  Ганнівського старостинського округу 
№4  Новомар’ївської сільської ради Братського району Миколаївської 
області; 
        -Ковтуненко Тетяні Миколаївні, орієнтовною площею   0,60 га, яка 
знаходиться в с.Обухівка вул. Степова,45    Новомар’ївської сільської ради 
Братського району Миколаївської області; 
        -Ковтуненко Тетяні Миколаївні, орієнтовною площею  0,20га , яка 
знаходиться в с.Обухівка вул. Степова,45    Новомар’ївської сільської ради 
Братського району Миколаївської області; 
       -Самойленку Роману Валентиновичу, орієнтовною площею   0,50 га , яка 
знаходиться в с.Мостове  вул. Дружби  Ганнівського старостинського округу 
№4  Новомар’ївської сільської ради Братського району Миколаївської 
області так, як земельна ділянка  на графічному зображенні відведена у 
приватну власність іншій особі. 
 

22..  ВВііддммооввииттии  уу  ннааддаанннніі  ддооззввооллуу  ннаа  ррооззррооббккуу  ппррооєєккттуу  ззееммллееууссттррооюю  щщооддоо  

ввііддввееддеенннняя  ззееммееллььнниихх    ддіілляянноокк  вв    ооррееннддуу  ддлляя  ггооррооддннииццттвваа  ::  
     -Самойленку Роману Романовичу, орієнтовною площею 0,25 га , яка 
знаходиться в с.Мостове  вул. Робоча  Ганнівського старостинського округу 
№4  Новомар’ївської сільської ради Братського району Миколаївської 
області в зв’язку з недосягненням віку; 
        

33..  РРееккооммееннддууввааттии  ггррооммааддяяннаамм,,  ззааззннааччеенниимм  вв  ппууннккттіі  11  ццььооггоо  рріішшеенннняя  ззааммооввииттии  

вв  ззееммллееввппоорряядднніійй  ооррггааннііззааццііїї  ппррооєєккттии  ззееммллееууссттррооюю  щщооддоо  ввііддввееддеенннняя  

ззееммееллььнниихх  ддіілляянноокк  вв  ооррееннддуу  ддлляя  ггооррооддннииццттвваа..  
44..ВВииггооттооввллеенниийй  ттаа  ппооггоодджжеенниийй    уу  ввссттааннооввллееннооммуу  ззааккоонноомм  ппоорряяддккуу  ппррооєєкктт    
ззееммллееууссттррооюю  ппооддааттии  ннаа  ррооззгглляядд  ттаа  ззааттввееррдджжеенннняя  ссеессііїї  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  
ссііллььссььккооїї  ррааддии  ,,  ззггіідднноо  ччииннннооггоо  ззааккооннооддааввссттвваа..                                                                                                                                          
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 

 

    23 вересня  2021 року   № 19  

        Новомар’ївка   
 

Про надання дозволу на розробку                                ХI сесія  
проєкту землеустрою щодо                                            восьмого скликання 

відведення 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 Костуватського старостинського 
округу №2 Новомар’ївської сільської ради Братського району Миколаївської 
області : 
     -Роспопі Івану Івановичу; 

     -Пурче Сергію Васильовичу. 
    

2.Надати  дозвіл учаснику бойових дій в зоні проведеня ООС на розробку 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну  
власність  орієнтовною   площею 2.00 га із цільовим призначенням для 



 

ведення ОСГ із земель сільськогосподарського призначення комунальної 
власності, яка знаходяться на території Ганнівського старостинського округу 
№4 Новомар’ївської сільської ради Братського району Миколаївської області  
   - Євтушенку Вадиму Валерійовичу. 
 

3. Рекомендувати громадянам, зазначеним в пункті 1, 2 цього рішення 
замовити в землевпорядній організації проєкт землеустрою щодо відведення    
земельної ділянки  у власність  для ведення ОСГ  за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення комунальної власності.           
         

4.Виготовлений та погоджений  у встановленому законом порядку проєкт 
землеустрою  подати на розгляд та затвердження сесії  Новомар’ївської 
сільської ради, згідно чинного законодавства.                                                                                
                                                                                      

5.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 

 

  23 вересня  2021 року   № 20  

        Новомар’ївка   
 

Про надання  дозволу на                                                 ХІ сесія                                                          
розробку проєкту землеустрою                                       восьмого скликання 

щодо відведення земельних ділянок   
у приватну власність для пасовища 

учасникам АТО 

 

   Відповідно до пункту 34 частини першої   статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статті 12,19,20,34,118,121,123 
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 АТО про надання дозволу на 
розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок  у 
приватну власність для пасовища,   сільська рада  
  

 ВИРІШИЛА: 
 

   1.Надати  дозвіл учасникам бойових дій в зоні проведеня АТО на розробку 
проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у приватну  
власність  орієнтовною   площею 2.00 га із цільовим призначенням для 
пасовища із земель сільськогосподарського призначення комунальної 
власності, які знаходяться на території Ганнівського старостинського округу 
№4 Новомар’ївської сільської ради Братського району Миколаївської 
області:  
           -Власову Олександру Сергійовичу; 
           -Гарманчуку Віталію Юрійовичу; 
           -Кулику Олексію Олександровичу; 
           -Рябець Владиславу В’ячеславовичу. 
 

 

2. Рекомендувати громадянам, зазначеним в пункті 1 цього рішення замовити 
в землевпорядній організації проєкти землеустрою щодо відведення    



 

земельних ділянок  у власність  для пасовища  за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення комунальної власності.           
         

3.Виготовлені та погоджені  у встановленому законом порядку проєкти 
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 

 

   23 вересня  2021 року   № 21  

        Новомар’ївка   
 

Про надання (відмову)дозволу на                                   ХІ сесія                                                   
розробку 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 та 
враховуючи висновок   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, 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 : 
    -Сініцину Юрію Миколайовичу, Камяно-Костуватський старостинський 
округ №1; 
    -Сініциній Ользі Леонідівні, Кам’яно-Костуватський  старостинський 
округ №1; 
    -Холоденко Інні Юріївні, Кам’яно-Костуватський  старостинський округ 
№1; 
    -Кравченко Юлії Юріївні, Кам’яно-Костуватський  старостинський округ 
№1; 
    -Холоденку Костянтину Сергійовичу, Кам’яно-Костуватський  
старостинський округ №1; 
    -Кравченку Максиму Михайловичу, Кам’яно-Костуватський  
старостинський округ №1; 
    -Смочко Ніні Миколаївні, Кам’яно-Костуватський  старостинський округ 
№1; 
  -Смочко Тетяні Юріївні, Кам’яно-Костуватський  старостинський округ №1; 



 

  -Козакевич Ганні Юріївні, Кам’яно-Костуватський  старостинський округ 
№1; 
  -Коц Владиславу Григоровичу, Миролюбівський  старостинський округ №3;   
  -Москаленку Сергію Івановичу, Ганнівський  старостинський округ №4; 
  -Москаленко Валентині Савівні, Ганнівський  старостинський округ №4; 
  -Москаленку Артему Сергійовичу, Ганнівський  старостинський округ №4; 
  -Самойленку Артему Романовичу, Ганнівський старостинський округ №4; 
  -Віниченку Сергію Сергійовичу, Новомар’ївської сільської ради; 

  -Віниченку Дмитру Сергійовичу, Новомар’ївської сільської ради; 

  -Віниченко Натаван Тахір кизи, Новомар’ївської сільської ради ; 

  -Вакарчуку Тимофію Трофимовичу, Ганнівський  старостинський округ 
№4; 
  -Раку Ірині Петрівні, орієнтовною площею 1,50 га, Ганнівський  
старостинський округ №4; 
  -Раку Ірині Петрівні, орієнтовною площею 0,50 га, Ганнівський  
старостинський округ №4; 
   -Гросу Зінаїді Володимирівні,  Ганнівський  старостинський округ №4; 
   -Молчановій Марії Сергіївні,  Григорівський старостинський округ №5; 
   -Молчанову Євгенію Дмитровичу,  Григорівський старостинський округ 
№5; 

   -Ковриженку Андрію Миколайовичу, Новомар’ївська сільська рада;  
   -Ковриженко Оксані Володимирівні, Новомар’ївська сільська рада;   
   -Ковриженку Миколі Валерійовичу, Новомар’ївська сільська рада;                    
   -Куратову Сергію Валентиновичу, Новомар’ївська сільська рада;                    
   -Наконечній Юлії Олександрівні, Новомар’ївська сільська рада;     
   -Глаголенко Наталії Кирилівні, Новомар’ївська сільська рада; 
   -Маєр Олені Володимирівні, Новомар’ївська сільська рада; 
   -Маєр Андрію Вадимовичу, Новомар’ївська сільська рада.       
2. Відмовити  у наданні дозволу на  розробку проєкту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок  у власність орієнтовною  площею до 2.00 га 
для ведення особистого селянського господарства громадянам : 
   -Самойленко Надії Романівні, Ганнівський  старостинський округ №4; 
   -Самойленко Світлані Романівні, Ганнівський  старостинський округ №4; 
   -Самойленку Сергію Романовичу, Ганнівський  старостинський округ №4; 

   -Стремілову Миколі Миколайовичу, Новомар’ївська сільська рада. 
   -Філоненку Леоніду Івановичу, Кам’яно-Костуватський  старостинський 
округ №1. 
   

      3. Рекомендувати громадянам, зазначеним в пункті 1 цього рішення 
замовити в землевпорядній організації проєкт землеустрою щодо відведення    
земельної ділянки  у власність  для ведення особистого селянського 
господарства  за рахунок земель сільськогосподарського призначення 
комунальної власності.     
       

         



 

      4.Виготовлений та погоджений  у встановленому законом порядку проєкт 
землеустрою  подати на розгляд та затвердження сесії  Новомар’ївської 
сільської ради, згідно чинного законодавства.                                                                      
 

      5.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 

 

  23 вересня  2021 року   № 22 

        Новомар’ївка 

   

Про надання дозволу на розробку                                  ХІ сесія 

проєкту землеустрою щодо відведення                             восьмого скликання                   

земельних ділянок у власність для  
ведення фермерського господарства 

 

 

Відповідно до пункту 34 частини першої   статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статті 12,31,32,118,121 Земельного 
кодексу України, ст.7Закону України «Про фермерське господарство», 
розпорядження Кабінету Міністрів  України 31.01.2018 року   № 60-р, ст.50  
Закону України «Про землеустрій»,  розглянувши заяви громадян, сільська 
рада 

 

 ВИРІШИЛА: 
        1. Надати дозвіл на  розробку проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки  у власність в розмірі 4,0640 га голові фермерського 
господарства «Колосок» Нижнику Михайлу Івановичу для ведення 
фермерського господарства із земель сільськогосподарського призначення 
комунальної власності, що перебувають у постійному користуванні 
громадянина України Нижника Михайла Івановича, на підставі Державного 
акту на право постійного користування землею, серія ІV-МК №012599, 
зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право постійного 
користування землею за №176, виданого 29 грудня 2001 року, Братською 
районною радою народних депутатів, розташованої на території 
Новомар’ївської сільської ради Братського району Миколаївської області. 
        2. Надати дозвіл на  розробку проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки  у власність в розмірі 4,7475 га члену фермерського 
господарства «Колосок» Нижнику Роману Михайловичу  для ведення 
фермерського господарства із земель сільськогосподарського призначення 
комунальної власності, що перебувають у постійному користуванні 
громадянина України Нижника Михайла Івановича, на підставі Державного 
акту на право постійного користування землею, серія ІV-МК №012599, 
зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право постійного 



 

користування землею за №176, виданого 29 грудня 2001 року, Братською 
районною радою народних депутатів, розташованої на території 
Новомар’ївської сільської ради Братського району  Миколаївської області. 
        3. Надати дозвіл на  розробку проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки  у власність в розмірі 4,7475 га члену фермерського 
господарства «Колосок» Мішиній Катерині Михайлівні  для ведення 
фермерського господарства із земель сільськогосподарського призначення 
комунальної власності, що перебувають у постійному користуванні 
громадянина України Нижника Михайла Івановича, на підставі Державного 
акту на право постійного користування землею, серія ІV-МК №012599, 
зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право постійного 
користування землею за №176, виданого 29 грудня 2001 року, Братською 
районною радою народних депутатів, розташованої на території 
Новомар’ївської сільської ради Братського району Миколаївської області. 
      4. Відтермінувати дозвіл на  розробку проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки  у власність в розмірі 11,5350 га. Рибаченку 
Олександру Олександровичу  для ведення фермерського господарства із 
земель сільськогосподарського призначення комунальної власності,  
розташованої на території Ганнівського старостинського округу № 4 

Новомар’ївської сільської ради Братського району Миколаївської області до 
наступного засідання сесії сільської ради. 
      5. Відтермінувати дозвіл на  розробку проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки  у власність орієнтовочною площею  11,00 га. 
Віниченку Сергію Валентиновичу  для ведення фермерського господарства із 
земель сільськогосподарського призначення комунальної власності,  
розташованої на території Ганнівського старостинського округу №4 
Новомар’ївської сільської ради Братського району Миколаївської області до 
наступного засідання сесії сільської ради. 
 

      6.Замовити в землевпорядній організації проєкти землеустрою та подати 
на затвердження. 
 

            77..  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  

  

        2233  ввеерреесснняя  22002211  ррооккуу      №№  2233    

                ННооввооммаарр’’їїввккаа      
  

ППрроо  ннааддаанннняя  ддооззввооллуу  ннаа  ррооззррооббккуу                                                                              ХХІІ  ссеессііяя                                                                            
ппррооєєккттуу  ззееммллееууссттррооюю  щщооддоо  ввііддввееддеенннняя                                                              ввооссььммооггоо  ссккллииккаанннняя  

ззееммееллььннооїї  ддіілляяннккии  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,,3366,,9933,,112244,,220066  ЗЗееммееллььннооггоо  

ккооддееккссуу  УУккррааїїннии  ттаа    ччаассттииннии  1122  ППееррееххіідднниихх  ппооллоожжеенньь  ЗЗееммееллььннооггоо  ккооддееккссуу  

УУккррааїїннии,,  ррооззгглляяннууввшшии  ззааяяввуу  ггррооммааддяяннииннаа  ББууннььккаа  ВВооллооддииммиирраа  
ММииккооллааййооввииччаа,,  ссііллььссььккаа  ррааддаа    
    

  ВВИИРРІІШШИИЛЛАА::  

11..ННааддааттии  ддооззввіілл  ннаа  ррооззррооббккуу  ппррооєєккттуу  ззееммллееууссттррооюю  щщооддоо  ввііддввееддеенннняя  

ззееммееллььннооїї  ддіілляяннккии  ддлляя  ббууддііввннииццттвваа  іі  ооббссллууггооввуувваанннняя    жжииттллооввооггоо  ббууддииннккуу,,  

ггооссппооддааррссььккиихх  ббууддііввеелльь  іі  ссппоорруудд::  

              --ББууннььккуу  ВВооллооддииммиирруу  ММииккооллааййооввииччуу,,  оорріієєннттооввннооюю  ппллоощщееюю  00,,2255  ггаа    вв  ссеелліі  
ККаамм’’яянноо--ККооссттууввааттее  ,,  ввуулл..ММиирруу,,1166  ККаамм’’яянноо--  ККооссттууввааттссььккооггоо  ссттааррооссттииннссььккооггоо  

ооккррууггуу  №№11  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі..  
                                                                                                                                                                                                                  

22..РРееккооммееннддууввааттии  ББууннььккуу  ВВ..ММ..,,    ззааммооввииттии  вв  ззееммллееввппоорряядднніійй  ооррггааннііззааццііїї  ппррооєєкктт  
ззееммллееууссттррооюю  щщооддоо    ввііддввееддеенннняя    ззееммееллььннооїї  ддіілляяннккии  ддлляя  ббууддііввннииццттвваа  іі  
ооббссллууггооввуувваанннняя  жжииттллооввооггоо  ббууддииннккуу  ,,  ггооссппооддааррссььккиихх  ббууддііввеелльь  іі  ссппоорруудд..  

33..ППооддааттии  вв  ННооввооммаарр’’їїввссььккуу  ссііллььссььккуу  ррааддуу  ннаа  ззааттввееррдджжеенннняя  ппррооєєкктт  
ззееммллееууссттррооюю..                                                                                                                                                                                                                                                          

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..  
  

  

CCііллььссььккиийй  ггооллоовваа                                                                                                                                          ТТааммаарраа  ФФЕЕССЬЬККОО  
                                                                                                                                                                                                                                                 



 

  

ННООВВООММААРР’’ЇЇВВССЬЬККАА  ССІІЛЛЬЬССЬЬККАА  РРААДДАА  

ББРРААТТССЬЬККООГГОО  РРААЙЙООННУУ  

ММИИККООЛЛААЇЇВВССЬЬККООЇЇ  ООББЛЛААССТТІІ                                                                                                                                           

РРІІШШЕЕННННЯЯ  

  

        2233  ввеерреесснняя  22002211  ррооккуу      №№  2244    

                ННооввооммаарр’’їїввккаа      
  

ППрроо  ннааддаанннняя  ддооззввооллуу  ннаа  ррооззррооббккуу                                                                              ХХІІ  ссеессііяя                                                                            
ппррооєєккттуу  ззееммллееууссттррооюю  щщооддоо  ззммііннии                                                                              ввооссььммооггоо  ссккллииккаанннняя  

ккааттееггооррііїї  ттаа  ццііллььооввооггоо  ппррииззннааччеенннняя  

ззееммееллььнниихх  ддіілляянноокк    

  

ВВііддппооввіідднноо  ддоо  ппууннккттуу  3344  ччаассттииннии  ппеерршшооїї      ссттааттттіі  2266  ЗЗааккооннуу  УУккррааїїннии  ««ППрроо  

ммііссццееввее  ссааммоовврряяддуувваанннняя  вв  УУккррааїїнніі»»,,  ччаассттииннии  ІІссттааттттіі  2200    ЗЗееммееллььннооггоо  ккооддееккссуу  

УУккррааїїннии,,  ррооззгглляяннууввшшии  ккллооппооттаанннняя  ддииррееккттоорраа  ПППП    ААггррооффііррммаа    ««ВВііккттооррііяя»»,,  

ссііллььссььккаа  ррааддаа    
    

  ВВИИРРІІШШИИЛЛАА::  

  

11..ННааддааттии  ддооззввіілл  ннаа  ррооззррооббккуу  ппррооєєккттуу  ззееммллееууссттррооюю  щщооддоо  ззммііннии  ккааттееггооррііїї  ттаа  
ццііллььооввооггоо  ппррииззннааччеенннняя  ззееммееллььнниихх  ддіілляянноокк::  

--ззееммееллььннаа  ддіілляяннккаа  ппллоощщееюю  33,,66118888  ггаа  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  яяккооїї    --

44882211448811770000::0011::000000::00330099;;    

    --ззееммееллььннаа  ддіілляяннккаа  ппллоощщееюю  44,,22880077  ггаа    ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  яяккооїї  --

44882211448811770000::0033::000000::00223399;;    

  --ззееммееллььннаа  ддіілляяннккаа  ппллоощщееюю  66,,44771133  ггаа    ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  яяккооїї  --

44882211448811770000::0044::000000::00110033;;    

    --ззееммееллььннаа  ддіілляяннккаа  ппллоощщееюю  88,,22221199  ггаа    ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  яяккооїї  --

44882211448811770000::0011::000000::00330033    

            --ззееммееллььннаа  ддіілляяннккаа  ппллоощщееюю  1122,,22448899  ггаа  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  яяккооїї  --

44882211448811770000::0044::000000::00110011..  

зз    0011..0011  ««ДДлляя  ввееддеенннняя  ттооввааррннооггоо  ссііллььссььккооггооссппооддааррссььккооггоо  ввииррооббннииццттвваа»»  ннаа  
1100..0077  ««ДДлляя    ррииббооггооссппооддааррссььккиихх    ппооттрреебб»»..    

  22..РРееккооммееннддууввааттии  ПППП    ААггррооффііррммии    ««ВВііккттооррііяя»»    ззааммооввииттии  вв  ззееммллееввппоорряядднніійй  

ооррггааннііззааццііїї  ппррооєєкктт  ззееммллееууссттррооюю  щщооддоо    ззммііннии  ккааттееггооррііїї  ттаа  ццііллььооввооггоо  

ппррииззннааччеенннняя  ззееммееллььнниихх  ддіілляянноокк..  

33..ППооддааттии  вв  ННооввооммаарр’’їїввссььккуу  ссііллььссььккуу  ррааддуу  ннаа  ззааттввееррдджжеенннняя  ппррооєєкктт  
ззееммллееууссттррооюю..                                                                                                                                                                                                                                                          

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 

 

  23  вересня  2021 року   № 25  

        Новомар’ївка   
 

 

Про затвердження технічної документації                       ХІ сесія 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення)              восьмого скликання 

меж земельної ділянки (паю)в натурі  
(на місцевості) для ведення товарного   
сільськогосподарського виробництва 

 

Відповідно до пункту 34 частини першої   статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статей 12,118,121,186 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 технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки (паю) в натурі   (на місцевості) для ведення товарного  
сільськогосподарського виробництва, розглянувши заяву  Дарій Георгія 
Костянтиновича, сільська рада  
  

 ВИРІШИЛА: 
 

1.Затвердити  громадянину Дарій Георгію Костянтиновичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки (паю) в натурі (на місцевості)  за кадастровим номером 
4821482400:03:000:0600  площею - 9,1300 для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва  в межах території Миролюбівського 
старостинського округу  №3 Новомар’ївської сільської ради Братського 
району Миколаївської області.                                    
                                                                                                                  

 2.Передати  земельну ділянку  із комунальної власності у приватну власність 
для ведення товарного сільськогосподарського  виробництва   площею - 

9,1300 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва  в межах 
території Миролюбівського старостинського округу  №3 Новомар’ївської 
сільської ради Братського району Миколаївської області. 
 



 

                                                                                                                              

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                  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                   



 

  

ННООВВООММААРР’’ЇЇВВССЬЬККАА  ССІІЛЛЬЬССЬЬККАА  РРААДДАА  

ББРРААТТССЬЬККООГГОО  РРААЙЙООННУУ  

ММИИККООЛЛААЇЇВВССЬЬККООЇЇ  ООББЛЛААССТТІІ                                                                                                                                           

РРІІШШЕЕННННЯЯ  

  

        2233  ввеерреесснняя  22002211  ррооккуу      №№  2266  

                ННооввооммаарр’’їїввккаа      
  

ППрроо  ннааддаанннняя  ввііддммооввии  уу    ззааттввееррдджжеенннніі  ппррооєєккттуу                                    ХХІІ  ссеессііяя                                                                            
ззееммллееууссттррооюю  щщооддоо  ввііддввееддеенннняя  ззееммееллььннооїї  ддіілляяннккии                          ввооссььммооггоо  ссккллииккаанннняя                                  
ццііллььооввее  ппррииззннааччеенннняя  яяккооїї  ззммііннююєєттььссяя  

іізз  ззееммеелльь  ддлляя  ффееррммееррссььккооггоо  ггооссппооддааррссттвваа  
уу  ззееммлліі  ддлляя  ввееддеенннняя  ттооввааррннооггоо      

ссііллььссььккооггооссппооддааррссььккооггоо  ввииррооббннииццттвваа  
  

            ВВііддппооввіідднноо  ддоо  ппууннккттуу  3344  ччаассттииннии  ппеерршшооїї      ссттааттттіі  2266  ЗЗааккооннуу  УУккррааїїннии  ««ППрроо  

ммііссццееввее  ссааммоовврряяддуувваанннняя  вв  УУккррааїїнніі»»,,  сстт..1122,,2200,,118866    ЗЗееммееллььннооггоо  ккооддееккссуу  

УУккррааїїннии,,  ЗЗааккооннуу  УУккррааїїннии  ««ППрроо  ввннеессеенннняя  ззмміінн  ддоо  ддееяяккиихх  ззааккооннооддааввччиихх  ааккттіівв  

УУккррааїїннии  щщооддоо  ввддооссккооннааллеенннняя  ссииссттееммии  ууппррааввлліінннняя  ттаа  ддееррееггуулляяццііїї  уу  ссффеерріі  
ззееммееллььнниихх  ввііддннооссиинн»»  ввіідд  2288..0044..22002211  ррооккуу  №№11442233--ІІХХ    ,,  ннааддааннооггоо    ппррооєєккттуу  

ззееммллееууссттррооюю,,  ввррааххооввууююччии  рріішшеенннняя  ккооммііссііїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  зз  ппииттаанньь  ААППКК,,  

ззееммееллььнниихх  ввііддннооссиинн,,  ббууддііввннииццттвваа,,  ттррааннссппооррттуу,,  ззвв’’яяззккуу,,  ееккооллооггііїї,,  ббллааггооууссттррооюю,,  

жжииттллооввоо--ккооммууннааллььннооггоо  ггооссппооддааррссттвваа,,  ккооммууннааллььннооїї  ввллаассннооссттіі,,  ппррооммииссллооввооссттіі,,  
ппііддппррииєєммннииццттвваа  ттаа  ссффееррии  ппооссллуугг,,  ссііллььссььккаа  ррааддаа    
    

  ВВИИРРІІШШИИЛЛАА::  

11..ВВііддммооввииттии  уу  ззааттввееррдджжеенннніі  ппррооєєккттуу  ззееммллееууссттррооюю  щщооддоо  ввііддввееддеенннняя  ззееммееллььннооїї  
ддіілляяннккии  ггрр..ООссттррооввссььккіійй  ССввііттллаанніі  ММииккооллааїїввнніі  ццііллььооввее  ппррииззннааччеенннняя  яяккооїї  
ззммііннююєєттььссяя  іізз  ззееммеелльь  ддлляя  ввееддеенннняя    ффееррммееррссььккооггоо  ггооссппооддааррссттвваа    ((ККВВЦЦППЗЗ  

0011..0022..))  уу  ззееммлліі  ддлляя  ввееддеенннняя  ттооввааррннооггоо  ссііллььссььккооггооссппооддааррссььккооггоо  ввииррооббннииццттвваа  
((ККВВЦЦППЗЗ  0011..0011..))    ннаа  ттееррииттооррііїї  ККаамм’’яянноо--ККооссттууввааттссььккооггоо  ооккррууггуу  №№11  

ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі..  
--  ззееммееллььннооїї  ддіілляяннккии,,  ппллоощщееюю  1111,,99776622  ггаа,,      ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  яяккооїї    --                                                                  
44882211448811330000::0044::000000::00115566..                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                        

22..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 № 1  від 23.09.2021р
"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 16.08.2021 р№ 1

14539000000
(код бюджету) (грн)

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування 3,389,751.69 2,264,423.69 1,125,328.00 1,125,328.00

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків 
коштів бюджетів 3,389,751.69 2,264,423.69 1,125,328.00 1,125,328.00

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 -1,125,328.00 1,125,328.00 1,125,328.00

X Загальне фінансування 3,389,751.69 2,264,423.69 1,125,328.00 1,125,328.00

600000 Фінансування за активними операціями 3,389,751.69 2,264,423.69 1,125,328.00 1,125,328.00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 3,389,751.69 2,264,423.69 1,125,328.00 1,125,328.00
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 -1,125,328.00 1,125,328.00 1,125,328.00

X Загальне фінансування 3,389,751.69 2,264,423.69 1,125,328.00 1,125,328.00

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 03.08.2021 р № 1

(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 57400183.59 57164733.59 35100743.88 2836758.00 50100.00 1331728.00 1125328.00 206400.00 0.00 0.00 1125328.00 58731911.59

0110000 Новомар'ївська сільська рада Братського 
району Миколаївської області 57400183.59 57164733.59 35100743.88 2836758.00 50100.00 1331728.00 1125328.00 206400.00 0.00 0.00 1125328.00 58731911.59

0110100 0100 Державне управління 11353882.00 11353882.00 8724734.00 105200.00 11331167.00

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

11353882.00 11353882.00 8724734.00 145200.00 0.00 0.00 0.00 11353882.00

0111000 1000 Освіта 38641087.28 38641087.28 24546003.00 2374903.00 795169.00 600769.00 194400.00 0.00 0.00 600769.00 38641087.28
0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 5092707.00 5092707.00 3110444.00 466853.00 0.00 239400.00 45000.00 194400.00 0.00 0.00 45000.00 5377107.00

0111021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти 
ззакладами загальної середньої освітиа 
рахунок коштів місцевого бюджету,з них:

8636302.69 8636302.69 3582239.00 1884686.00 8636302.69

за рахунок 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 потребами

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

1969465.79 1969465.79 364741.00 364741.00 364741.00 533628.00

0111070 1070 0960
надання позашкільної освіти закладами 
позашкільної освіти,заходи із позашкільної 
роботи з дітьми

663526.00 663526.00 504379.00 23364.00 663526.00

0111142 1142 0990 інші програми та заходи у сфері освіти 1439663.00 1439663.00 605445.00 1439663.00

0111182 1182 0990

виконання заходів,спрямованих на 
забезпечення якісної,сучасної та доступної 
середньої освіти "Нова українська школа" за 
рахунок субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам

182491.00 182491.00 156391.00 156391.00 156391.00 338882.00

0111181 1181 0990

співфінансування заходів,що реалізуються за 
раунок субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на забезпечення 
якісної,сучасної та доступної середньої освіти 
"Нова українська школа"

18249.00 18249.00 17377.00 17377.00 17377.00 33888.00

0113000 3000 Соціальний захист і соціальне забезпечення 541496.31 541496.31 639620.00

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

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд 

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

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

видатки 
споживання

з них

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії



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

0113160 3160 1010

Надання соціальних гарантій інвалідам, 
фізичним особам,які надають соціальні 
послуги громадянам похилого віку,особам з 
інвалідністю,дітям з інвалідністю,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 " в т.ч. 

141900.00 141900.00 141900.00

надання матеріальної допомоги учасникам 
бойових дій у роки Другої світової війни,війни 
на території інших країн,учасників АТО/ООС 
на сході України

31900.00 31900.00 31900.00

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 

40000.00 40000.00 40000.00

пільги інвалідам по зору та інвалідам 
загального захворювання 1-2 групи

10000.00 10000.00 10000.00

надання щомісячної матеріальної допомоги 
дітям військовослужбовців ЗСУ та інших 
військових формувань,у тому числі 
добровольчих,які загинули,пропали безвісті 
або померли внаслідоу поранення ,контузії 
чи каліцтва,одержанихпри виконанні 
службових обов'язків на тимчасово 
окупованій території АР 
Крим,м.Севастополя,під час участі в АТО/ООС 

12000.00 12000.00 12000.00

надання матеріальної допомоги інвалідам 
війни,дітям загиблих учасників 
АТО/ООС,Афганістані

48000.00 48000.00 48000.00

0113210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 87316.31 87316.31 67242.88 87316.31

0113242 3242 1090 інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

79980.00 79980.00 79980.00

надання адресної допомоги особам,які 
перебувають у складних життєвих обставинах

79980.00 79980.00 79980.00

0114000 4000 Культура і мистецтво 1167441.00 1167441.00 755406.00 92475.00 1147441.00
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

848781.00 848781.00 539406.00 90475.00 848781.00

0116000 6000 Житлово-комунальне господарство 699316.00 699316.00 0.00 224180.00 649316.00

0116013 6013 0620 забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарствапа

147300.00 147300.00 113500.00 147300.00

0116030 6030 0620 організація благоустрою населених пунктів 552016.00 552016.00 110680.00 552016.00
0117000 7000 Економічна діяльність 870000.00 870000.00 0.00 0.00 0.00 524559.00 524559.00 0.00 0.00 0.00 524559.00 1394559.00

0117350 7350 0443 розроблення схем планування та забудови 
територій (містобудівної документації)

524559.00 524559.00 524559.00 524559.00

0117540 7540 0460
реалізація заходів,спрямованих на 
підвищення доступності широкосмугового 
доступу до Інтернету в сільській місцевості

870000.00 870000.00 870000.00

0118000 8000 Інша діяльність 123000.00 123000.00 0.00 0.00 0.00 12000.00 0.00 12000.00 0.00 0.00 0.00 135000.00

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

0119000 9000 Міжбюджетні трансферти 2564782.00 2514682.00 50100.00 2307497.00



0119430 9430 0180

субвенція з місцевого бюджету на здійснення 
підтримкиокремих закладів та заходів у 
системі охорони здоровя за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

71800.00 71800.00 71800.00

370000 Фінансовий відділ Новомар'ївської сільської 
ради 1253829.00 1253829.00 1007358.00 1253829.00

371000 Фінансовий відділ Новомар'ївської сільської 
ради 1253829.00 1253829.00 1007358.00 1253829.00

3710100 100 Державне управління 1253829.00 1253829.00 1007358.00 1253829.00

37010160 О160 0111
Керівництво і управлінняу відповідній сфері у 
містах(м.Києві),селищних,селах,територіальни
х громадах

1253829.00 1253829.00 1007358.00 1253829.00

3718000 8000 Інша діяльність 185350.00 185350.00
371810 8710 О133 резервний фонд місцевого бюджету 185350.00 185350.00

X X X 57400183.59 57164733.59 35100743.88 2836758.00 50100.00 1331728.00 1125328.00 206400.00 0.00 0.00 1125328.00 58731911.59

Начальник фінансового відділу Тетяна СЛЮСАРЕНКО



Додаток 3а
до рішення Новомар'ївської сільської  ради

від 23.09.2021р № 1

(грн.)

Всього освітня
субвенція

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 
01.01.2021р

Передача 
коштів із 
загального 
фонду 
бюджету до 
бюджету 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11

1181

Співфінансування заходів,що реалізуються за рахунок 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на забезпечення якісної,сучасної та доступної 
середньої освіти "Нова українська школа"

1738.00 1738.00

1738.00

6030 організація благоустрою населених пунктів

30000.00

30000.00

30000.00

1010 надання дошкільної освіти

100000.00

100000.00

100000.00

1021 надання загальної середньої освіти закладами
середньої освіти

-103614.31

-103614.31

-103614.31

6013 забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства

20000.00

20000.00

20000.00

ТПКВК Головний розпорядник коштів РАЗОМ

Загальний фонд Спеціальний фонд

ОБСЯГИ
додаткових асигнувань та перерозподіл їх по сільському бюджету

на 2021 рік



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 22715.00

22715.00

22715.00

4060
забезпечення діяльності палаців і будинків
культури,клубів,центрів дозвілля та інших
клубних закладів

20000.00

20000.00

20000.00

3210 організація та проведення громадських робіт

-98123.69

-98123.69

-98123.69

1142 інші програми та заходи у сфері освіти

20000.00

20000.00

20000.00

1070
надання позашкільної освіти закладами
позашкільної освіти,заходи із позашкільної
роботи з дітьми

-250000.00

-250000.00

-250000.00

1061 надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти

168887.00

168887.00 -168887.00

9770 інші субвенції іншим бюджетам

257285.00

257285.00

257285.00
Всього: 187149.00 187149.00 -167149.00 20000.00

Начальник фінансового відділу Тетяна СЛЮСАРЕНКО



Додаток 5                                                                                                                     
                                      до рішення селищної ради від 
03.08.2021 №1  "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 Обласний бюджет Миколаївської області

18349

41053900 субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку територіальних громад Миколаївської області у 2021
році 90000

1410000000

Обласний бюджет Миколаївської області 90000

41053900 субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на співфінансування впровадження
проєктів-переможців обласного конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого
самоврядування 2021 року 200000

1410000000

Обласний бюджет Миколаївської області 200000

41055000
субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у
системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 23900

14100000000 обласний бюджет Миколаївської області

23900

41035500 субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів
,спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в
сільській місцевості 870000

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)

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



99000000000

Державний бюджет 870000

 
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної,сучасної
та доступної середньої освіти "Нова українська школа" 338882

99000000000 338882

Х 26956580

Х 26956580

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

14543000000 Братська селищна територіальна громада 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)

Державний бюджет

                             ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету
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0119770 0119770
інші субвенції з місцевого бюджету на забезпечення видатками на оплату 
праці,розрахунки за електричну енергію,природний газ,безкоштовні рецепти КНП 
"Братський ЦПМСД"

813500

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" 91293

14543000000 Братська селищна територіальна громада 91293

0119770 інші субвенції з місцевого бюджету Возн.центр психол.реабіліт.дітей 47065

14529000000 Вознесенська міська рада 47065

14100000000 0119770 субвенція з бюджету Новомар'ївської СТГ обласному бюджету для співфінансування 50100
обласний бюджет Миколаївської області 50100

14543000000 Братська селищна територіальна громада 7323
0119770 інші субвенції з місцевого бюджету (зарплата інтерну) 7323

УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: 2564782

загальний фонд 2564782

спеціальний фонд

                             IІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету
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Начальник фінансового віллілу Тетяна СЛЮСАРЕНКО
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Додаток  7
                       до рішення Новомар'ївської сільської ради 
від 16.08.2021р № 1  "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 1613247.31 1076688.31 536559.00 524559.00

0113210 3210 0620 організація та проведення громадських робіт виплата заробітної плати особам,залученим до  громадських робіт 87316.31 87316.31

0116030 6030 0620 організація благоустрою населених пунктів організація благоустрою населених пунктів громади 301822.00 301822.00

0116013 6013 0620 забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 
господарства

забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 147300.00 147300.00

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 1436043.00 1436043.00

0111142 1142 0990 інші програми та заходи у сфері освіти
забезпечення регулярного підвезення учнів та педагогічних працівників 
загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості 

1436043.00
1436043.00

" Програма "Здоров'я нації" на 2015-2020 роки 18.12.2020 №10 1604890.00 1604890.00

0119770 9770 0180 інші субвенції місцевим бюджетам в т.ч.на виплату заробітної плати працівникам ФАПів,лікарю-інтерну 399067.00 399067.00

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 785000.00 785000.00
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
0119770 9770 0180 інші субвенції місцевим бюджетам заробітна плата лікарю-інтерну 7323.00 7323.00

Програма розвитку захисту "Турбота" на 2019-2022 роки 03.02.2021 №3 668445.00 668445.00

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 фондКод 
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
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усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

Загальний 
фонд

Код 
ТПКВК

МБ 

Дата та номер 
документа, яким 

затверджено 
місцеву 

регіональну 
програму

Усього

Спеціальний фондКод 
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

0113035 3035 1070 компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих 
категорій громадян на залізничному транспорті на пільговий проїзд на залізничному транспорті окремим категоріям громадян 72000.00 72000.00

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 окремих категорій 
громадян

забезпечення інвалідів твердим паливом 14000.00 14000.00

0113160

3160 1010

надання соціальних гарантій фізичним особам,які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку,особам з
інвалідністю,дітям з інвалідністю,хворим,які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

надання соціальних гарантій інвалідам,фізичним особам,які надають соціальні
послуги громадянам похилого віку,інвалідам,дітям-інвалідапм,хворим,які не здатні
до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

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 5604439.31 5067880.31 536559.00 524559.00

Начальник фінансового відділу Слюсаренко Т.П.
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до Прогнозу бюджету 

Новомар'ївської сільської

територіальної громади на 2022-2024 роки

14539000000

(код бюджету)

(грн)

2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік

(звіт) (затверджено) (план) (план) (план)

1 2 3 4 5 6 7

1.
Доходи (з міжбюджетними трансфертами), у тому 

числі:
32 495 502 55 003 278 56 149 123 59 276 262 62 438 151

X загальний фонд 31 848 982 54 796 878 55 898 723 58 963 862 62 105 151

X спеціальний фонд 646 520 206 400 250 400 312 400 333 000

2. Фінансування, у тому числі: 364 900 -3 389 752

X загальний фонд (видатки - доходи) -755 753 -2 269 305

X спеціальний фонд 1 120 653 -1 120 447

3. Повернення кредитів, у тому числі:

X загальний фонд

X спеціальний фонд

X УСЬОГО за розділом І, у тому числі: 32 860 402 51 613 526 56 149 123 59 276 262 62 438 151

X загальний фонд 31 093 229 52 527 573 55 898 723 58 963 862 62 105 151

X спеціальний фонд 1 767 173 -914 047 250 400 312 400 333 000

1.
Видатки (з міжбюджетними трансфертами), у тому 

числі:
29 031 704 58 393 030 56 149 123 59 276 262 62 438 151

X загальний фонд 27 377 243 57 066 183 55 898 723 58 963 862 62 105 151

X спеціальний фонд 1 654 461 1 326 847 250 400 312 400 333 000

2. Надання кредитів, у тому числі:

X загальний фонд

X спеціальний фонд

X УСЬОГО за розділом ІI, у тому числі: 29 031 704 58 393 030 56 149 123 59 276 262 62 438 151

X загальний фонд 27 377 243 57 066 183 55 898 723 58 963 862 62 105 151

X спеціальний фонд 1 654 461 1 326 847 250 400 312 400 333 000

(підпис)

І. Загальні граничні показники надходжень

ІІ. Загальні граничні показники видатків та надання кредитів

Додаток 1

Начальник фінансового відділу Тетяна СЛЮСАРЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Загальні показники бюджету 

№ з/п Найменування показника



до Прогнозу бюджету 

Новомар'ївської сільської

територіальної громади на 2022-2024 роки

14539000000

(код бюджету)

(грн)

2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік

(звіт) (затверджено) (план) (план) (план)

1 2 3 4 5 6 7

X Загальний фонд, у тому числі: 31 848 982 28 179 180 30 500 123 30 898 562 31 737 351

10000000 Податкові надходження  15 670 711 28 177 779 30 427 823 30 824 132 31 657 761

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 8 605 169 14 741 800 14 621 982 14 899 304 15 116 872

13030000
Рентна плата за користування надрами 

загальнодержавного значення
339 6 000 6 200 6 300

14040000
Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів 
70 514 129 670 245 150 133 800 138 850

18010000 Податок на майно 2 847 630 7 251 340 8 148 743 8 385 513 8 675 250

18030000 Туристичний збір 

18050000 Єдиний податок  4 147 058 6 054 969 7 337 448 7 462 615 7 783 649

20000000 Неподаткові надходження  18 875 1 401 1 035 200 1 102 300 1 159 500

21080000 Інші надходження  3 796 2 200 2 270 2 400

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 960 71 400 73 500 78 600

22080000
Надходження від орендної плати за користування цілісним 

майновим комплексом та іншим державним майном  

22090000 Державне мито  593 1 401 900 930 990

24060000 Інші надходження  13 526

X Спеціальний фонд, у тому числі: 646 520 206 400 266 800 328 400 348 600

10000000 Податкові надходження  8 189 34 500 34 800 35 000

19010000 Екологічний податок 2 693 12 000

19010300 надходження за роміщення відходів 5 496 5 900 6 300 6 600

20000000 Неподаткові надходження  248 100 232 300 293 600 313 600

24060000 Інші надходження  725

25010000
Надходження від плати за послуги, що надаються 

бюджетними установами згідно із законодавством 
63 007 194 400 220 100 280 600 300 000

25010300 плата за оренду майна бюджетних установ 12 200 13 000 13 600

25020000 інші джерела власних надходжень 184 368

X УСЬОГО за розділом І, у тому числі: 32 495 502 28 385 580 30 766 923 31 226 962 32 085 951

X загальний фонд 31 848 982 28 179 180 30 500 123 30 898 562 31 737 351

X спеціальний фонд 646 520 206 400 266 800 328 400 348 600

X Загальний фонд, у тому числі: 13 497 700 25 067 900 25 398 600 28 065 300 30 367 800

41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 670 400 3 603 400 2 922 400 3 448 300 4 071 000

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 12 827 300 21 464 500 22 476 200 24 617 000 26 296 800

X УСЬОГО за розділом ІI, у тому числі: 13 497 700 25 067 900 25 398 600 28 065 300 30 367 800

X загальний фонд 13 497 700 25 067 900 25 398 600 28 065 300 30 367 800

І. Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів)

ІІ. Трансферти з державного бюджету

Додаток 2

Код Найменування показника 



X спеціальний фонд

X Загальний фонд, у тому числі: 2 661 696 1 549 798 81 698 84 300 87 100

41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 697 900 1 052 300

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1 963 796 497 498 81 698 84 300 87 100

Спеціальний фонд,у тому числі: 390 231

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 390 231

X УСЬОГО за розділом ІII, у тому числі: 1 549 798 81 698 84 300 87 100

X загальний фонд 1 549 798 81 698 84 300 87 100

X спеціальний фонд 390 231

X РАЗОМ за розділами І, ІІ та ІІІ, у тому числі: 32 495 502 55 003 278 56 149 123 59 276 262 62 438 151

X загальний фонд 31 848 982 54 796 878 55 898 723 58 963 862 62 105 151

X спеціальний фонд 646 520 206 400 250 400 312 400 333 000

(підпис)

ІIІ. Трансферти з інших місцевих бюджетів

Начальник фінансового відділу Тетяна СЛЮСАРЕНКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



до Прогнозу бюджету 

Новомар'ївської  сільської

територіальної громади на 2022-2024 роки

1,4539E+10

(код бюджету)

(грн)

2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік

(звіт) (затверджено) (план) (план) (план)

1 2 3 4 5 6 7

200000 Внутрішнє фінансування, у тому числі: 364 900,00 -3 389 752,00

X загальний фонд -755 753,00 -2 269 305,00

X спеціальний фонд 1 120 653,00 -1 120 447,00

X УСЬОГО за розділом І, у тому числі: 364 900,00 -3 389 752,00

X загальний фонд -755 753,00 -2 269 305,00

X спеціальний фонд 1 120 653,00 -1 120 447,00

600000
Фінансування за активними операціями, у 

тому числі:
364 900,00 -3 389 752,00

X загальний фонд -755 753,00 -2 269 305,00

X спеціальний фонд 1 120 653,00 -1 120 447,00

X УСЬОГО за розділом ІI, у тому числі: 364 900,00 -3 389 752,00

X загальний фонд -755 753,00 -2 269 305,00

X спеціальний фонд 1 120 653,00 -1 120 447,00

(підпис)

Код Найменування показника 

Додаток 3

Показники фінансування бюджету 

І. Фінансування за типом кредитора

ІІ. Фінансування за типом боргового зобов’язання

Тетяна СЛЮСАРЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Начальник фінансового відділу


	17. Про надання (відмову) дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки в оренду для ведення іншого сільськогосподарського призначення (складські приміщення).
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