
 

 

 

 

 

Помічнянська міська рада 

Добровеличківського району Кіровоградської області 

Двадцять третя сесія  восьмого скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 08 лютого  2019 року                      № 531  

м. Помічна 

 
Про затвердження технічної  
документації із землеустрою  
щодо інвентаризації земель 
та передачу земельної ділянки   
в постійне користування КЗ 
«Помічнянський міський центр  
фізичного здоров’я населення  
«Спорт для всіх» 
 
       Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 

земель в м.Помічна по вул. Героїв Крут, під розміщення стадіону, розроблену 

ПП «І-Експерт-Сервіс», відповідно до статей 12, 79-1, 92, 186 Земельного 

кодексу України, пункту 7 розділу УІІ «Прикінцеві та перехідні положення» 

Закону України «Про Державний земельний кадастр», керуючись статтею 26 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада                                

в и р і ш и л а: 

 

        1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

інвентаризації земель загальною площею 1,8090 га, у тому числі: 1,7348 га – 

для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

(код КВЦПЗ – 03.15.) за рахунок земель житлової та громадської забудови за 

адресою вул. Героїв Крут, 75, м. Помічна Добровеличківського району 

Кіровоградської області та 0,0742 га – для розміщення та експлуатації 

об’єктів і споруд телекомунікацій (код КВЦПЗ – 13.01.) за рахунок земель 

промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення за адресою вул. Героїв Крут, 73, м. Помічна 

Добровеличківського району Кіровоградської області, що перебуває в оренді 

ПрАТ «Київстар». 

       2. Передати в постійне користування комунальному закладу 

«Помічнянський міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для 

всіх» загального розвитку Помічнянської міської ради земельну ділянку, 

кадастровий номер 3524084800:50:091:1178, загальною площею 1,7348 га, у 

тому числі: 1,7348 га – для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови (код КВЦПЗ – 03.15.) за рахунок земель житлової та 

громадської забудови за адресою вул. Героїв Крут, 75, м. Помічна 

Добровеличківського району Кіровоградської області. 

 



 

 

 

         3. Зобов’язати вищезазначену установу здійснити державну реєстрацію 

права постійного користування у Державному реєстрі речових прав, та 

використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням. 

 

 

 

Міський голова                                                                             Антошик М.М. 


	Р І Ш Е Н Н Я

