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Добровеличківського району Кіровоградської області 
Тридцять восьма сесія  восьмого скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

від  __________2020 року                      №    
м. Помічна 

Про затвердження технічної  
документації із землеустрою  
щодо інвентаризації земель 
в с. Помічна по вул. Гагаріна 
 
       Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 
земель по вул. Гагаріна в с. Помічна Новоукраїнського району 
Кіровоградської області, 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 4,6050 га, у тому числі:  
         3,7304 га – для розміщення сільського парку, землі загального 
користування (землі будь-якої категорії, які використовуються як майдани 
(землі будь-якої категорії, які використовуються як майдани, вулиці, проїзди, 
шляхи, громадські пасовища, сіножаті, набережні, пляжі, парки, зелені зони, 
сквери, бульвари, водні об’єкти загального користування, а також інші землі, 
якщо рішенням відповідного органу державної власності чи місцевого 
самоврядування їх віднесено до земель загального користування), 
кадастровий номер 3524084800:02:002:1638, (код КВЦПЗ – 18.00.) за рахунок 
земель житлової та громадської забудови, по вул. Гагаріна в с. Помічна 
Новоукраїнського району Кіровоградської області;  
       0,5450 га – для розміщення та обслуговування Помічнянського 
сільського будинку культури, землі загального користування (землі будь-якої 
категорії, які використовуються як майдани (землі будь-якої категорії, які 
використовуються як майдани, вулиці, проїзди, шляхи, громадські пасовища, 
сіножаті, набережні, пляжі, парки, зелені зони, сквери, бульвари, водні 
об’єкти загального користування, а також інші землі, якщо рішенням 
відповідного органу державної власності чи місцевого самоврядування їх 
віднесено до земель загального користування), кадастровий номер 
3524084800:02:002:1639, (код КВЦПЗ – 18.00.) за рахунок земель житлової та 



громадської забудови, по вул. Гагаріна, 111 в с. Помічна Новоукраїнського 
району Кіровоградської області;  
      0,0442 га – для розміщення пам’ятника, землі загального користування 
(землі будь-якої категорії, які використовуються як майдани (землі будь-якої 
категорії, які використовуються як майдани, вулиці, проїзди, шляхи, 
громадські пасовища, сіножаті, набережні, пляжі, парки, зелені зони, сквери, 
бульвари, водні об’єкти загального користування, а також інші землі, якщо 
рішенням відповідного органу державної власності чи місцевого 
самоврядування їх віднесено до земель загального користування), 
кадастровий номер 3524084800:02:002:1640, (код КВЦПЗ – 18.00.) за рахунок 
земель житлової та громадської забудови, по вул. Гагаріна в с. Помічна 
Новоукраїнського району Кіровоградської області;  
 
       2. Передати в постійне користування Відділу культури, туризму, молоді 
та спорту виконавчого комітету Помічнянської міської ради земельну 
ділянку для розміщення та обслуговування Помічнянського сільського 
будинку культури загальною площею 0,5450 га – землі загального 
користування, кадастровий номер 3524084800:02:002:1639, (код КВЦПЗ – 
18.00.) за рахунок земель житлової та громадської забудови, по вул. Гагаріна, 
111 в с. Помічна Новоукраїнського району Кіровоградської області.  
 
 
 
Міський голова                                                                                Антошик М.М. 
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