
 

 

 

Помічнянська міська рада 

Добровеличківського району Кіровоградської області 

Двадцять п’ята  восьмого скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 від 24 квітня 2019 року                       №  605 

м. Помічна 
 
Про  затвердження проекту 
землеустрою та передача земельних 
ділянок в постійне користування 
Помічнянській ЗШ І-ІІ ступенів  
 

       Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

(код КВЦПЗ – 03.02.) для будівництва та обслуговування будівель 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів  в с. Помічна Новоукраїнського району 

по вул. Гагаріна, 110-а, 110-а/1  розроблену ФОП Кобилянський В.В., 

відповідно до статей 12, 79-1, 92, 122, 123, 125 Земельного кодексу України, 

Законами України «Про землеустрій», керуючись статтею 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада   в и р і ш и л а : 

 

          1. Затвердити  проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок, 

загальною площею 1,7754 га, у тому числі: 

- 1,6472 га – для будівництва та обслуговування будівель загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів (код КВЦПЗ – 03.02.) в с. Помічна по вул. Гагаріна, 110-а, 

Новоукраїнського району, Кіровоградської області;  

- 0,1282 га – для будівництва та обслуговування будівель загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів (код КВЦПЗ – 03.02.) в с. Помічна по                                                         

вул. Гагаріна, 110-а/1, Новоукраїнського району, Кіровоградської області, за 

рахунок земель житлової та громадської забудови.  

        2. Передати в постійне користування Помічнянської  загальноосвітньої 

школи  І-ІІ ступенів Помічнянської міської ради Кіровоградської області 

земельні ділянки загальною площею 1,7754 га, у тому числі: 

- 1,6472 га – для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти (код 

КВЦПЗ –03.02.) кадастровий номер 3524084800:51:000:0628, за місцем 

розташування: вул. Гагаріна, 110-а, с. Помічна, Новоукраїнського району, 

Кіровоградської області, за рахунок земель житлової та громадської 

забудови; 

- 0,1282 га – для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти (код 

КВЦПЗ –03.02.) кадастровий номер 3524084800:02:002:1582, за за місцем 

розташування: вул. Гагаріна, 110-а/1, с. Помічна, Новоукраїнського району, 

Кіровоградської області, за рахунок земель житлової та громадської забудови 

 

Міський голова                                                                                Антошик М.М. 
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