
                                                                                              
 

 

 

 

Помічнянська міська рада 

Добровеличківського району Кіровоградської області 

                   Двадцять шоста  сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 25 червня 2019 року                                                                         № 649 

м. Помічна 
Про надання дозволу на розробку 
проектів землеустрою щодо  
відведення земельних ділянок 
на конкурентних засадах  
(земельних торгах) 
 

        Розглянувши заяву фізичної особи-підприємця щодо можливості 

відведення  земельних ділянок (2 шт.) в оренду на конкурентних засадах 

(земельних торгах) в м. Помічна по пров. Гайдамацькому (між сквером 

Європейським та магазином по вул. Перемоги, 62), для розміщення об’єктів 

торгівлі (торгівельних павільйонів), враховуючи інвестиційну привабливість 

земельної ділянки, з урахуванням комплексного розвитку території, 

відповідно до статей 12, 98, 99, 124, 127, 134-136 Земельного кодексу 

України, керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування 

в Україні”,  міська рада     в и р і ш и л а : 
 

 1. Надати Помічнянській міській раді дозвіл на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення (тимчасової 

споруди) торгівельного павільйону (код КВЦПЗ – 03.07.- для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі) в м. Помічна по пров. Гайдамацькому (між 

сквером Європейським та магазином по вул. Перемоги, 62),  орієнтовною 

площею  0,0030 га, у тому числі: 0,0030 – землі комерційного використання,  

в оренду строком на  10  років шляхом продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах), за рахунок земель житлової та 

громадської забудови, на території Помічнянської міської ради 

Добровеличківського району Кіровоградської області. 

 

2. Надати Помічнянській міській раді дозвіл на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення (тимчасової 

споруди) торгівельного павільйону (код КВЦПЗ – 03.07.- для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі) в м. Помічна по пров. Гайдамацькому (між 

сквером Європейським та магазином по вул. Перемоги, 62),  орієнтовною 

площею  0,0030 га, у тому числі: 0,0030 – землі комерційного використання,  

в оренду строком на  10  років шляхом продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах), за рахунок земель житлової та 

громадської забудови, на території Помічнянської міської ради 

Добровеличківського району Кіровоградської області. 

 

 

 



 

 

 

 

         3. Площа земельної ділянки вказана в п. 1 даного рішення може бути 

уточнена в результаті проведення геодезичної зйомки. 

 

         4. Організацію виконання даного рішення покласти на земельно-

екологічний відділ Помічнянської міської ради. 

 

         5. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

 

Міський голова                                                                                 Антошик М.М. 
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