
 

 

 

 

 

Помічнянська міська рада 

Добровеличківського району Кіровоградської області 

Двадцять шоста  сесія  восьмого скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 25 червня  2019 року                      № 647 

м. Помічна 
Про затвердження технічної  
документації із землеустрою  
щодо встановлення  (відновлення)  
меж земельної ділянки в натурі  
(на місцевості) та надання земельної  
ділянки у власність гр.Лопушенко Г.І. 
 

            Розглянувши заяву гр.Лопушенко Г.І., зареєстрованої в м. Помічна по  

вул. Кошевого, 2, про затвердження технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  в с. Помічна по вул. 

Ткаченка, 3, розробленого ДП «Кропивницкий науково-дослідний та 

проектний інститут землеустрою» Конощук В.П., відповідно до статей 12, 

116, 118, 121, 122, 186  Земельного кодексу України, керуючись статтею 26 

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

в и р і ш и л а : 

 

          1. Затвердити громадянці Лопушенко Ганні Іванівні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність загальною площею 

0,2500 га, у тому числі: 0,2500 га – для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(код КВЦПЗ - 02.01.) за рахунок земель житлової та громадської забудови за 

адресою вул. Ткаченка, 3, с. Помічна, Новоукраїнського району, 

Кіровоградської області. 

       2. Надати у власність громадянці Лопушенко Ганні Іванівні земельну 

ділянку, кадастровий номер 3524084800:51:000:0672, загальною площею 

0,2500 га, у тому числі: 0,2500 га – для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(код КВЦПЗ - 02.01.) за рахунок земель житлової та громадської забудови за 

адресою вул. Ткаченка, 3, с. Помічна, Новоукраїнського району, 

Кіровоградської області.  

        3. Приступати до використання земельної ділянки після встановлення її 

меж в натурі (на місцевості) та здійснення державної реєстрації права 

приватної власності у Державному реєстрі речових прав, та використовувати 

земельну ділянку за цільовим призначенням. 

 

Міський голова                                                                             Антошик М.М. 
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