
       Помічнянська міська рада
Новоукраїнського району Кіровоградської області

Шоста сесія восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я
від  04 березня 2021 року                                                                           № 145

Про відмову у наданні дозволу на
розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельних
ділянок у власність

     Розглянувши заяви гр. Лагомини А.О., зареєстрованого в с. Помічна по
вул. Ткаченка, про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки орієнтовним розміром 2,0 га для ведення
особистого селянського господарства в с. Помічна, гр. Лагомини І.В.,
зареєстрованої в с. Помічна по вул. Ткаченка, про надання дозволу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
орієнтовним розміром 2,0 га для ведення особистого селянського
господарства  в с. Червоний Розділ, заяви гр. Тендюка А.В., зареєстрованого
в м. Помічна по пров. Перемоги, 11, про надання дозволів на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовним
розміром 0,1 га для індивідуального дачного будівництва та розміром 0,25 га
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель та споруд (присадибна ділянка) та 0,12 га для ведення
індивідуального садівництва, гр. Юренка Ю.В., зареєстрованого в м. Помічна
по вул. Перемоги, 60А кв. 40,   гр. Юренко С.Л., зареєстрованої в м. Помічна
по вул. Перемоги, 60А кв. 40, про надання дозволів на розробку проектів
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовним розміром 2,0 га
для ведення особистого селянського господарства в м. Помічна по вул.
Шевченка, 25, враховуючи рішення сесії Помічнянської міської ради від
20.02.2018 року № 150 «Про тимчасове призупинення прийняття рішень
міської ради щодо надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок для ведення ОСГ», відповідно до статей 12
Земельного кодексу України, статей 2, 6 Закону України «Про землеустрій»,
керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», міська рада в и р і ш и л а:



      1.  Відмовити громадянину Лагомині Анатолію Олександровичу у
наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського
господарства в с. Помічна орієнтовною площею 2,0 га, у зв’язку з тим, що
бажане місце розташування земельної ділянки, зазначене заявником в

графічних матеріалах, не відповідає призначенню та принципам
землеустрою, визначеними статтями 2, 6 Закону України «Про землеустрій»,
в частині раціональної системи землеволодінь та землекористувань.
      2.  Відмовити громадянці Лагомині Ірині Володимирівні у наданні
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства в с.
Помічна орієнтовною площею 2,0 га, у зв’язку з тим, що бажане місце
розташування земельної ділянки, зазначене заявником в графічних
матеріалах, належить члену колишнього колективного
сільськогосподарського підприємства «МИР» на підставі Державного акту на
право приватної власності на землю.
      3. Відмовити громадянину Тендюку Андрію Васильовичу у наданні
дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та для
індивідуального дачного будівництва та 0,12 га для ведення індивідуального
садівництва в с. Червоний Розділ, у зв’язку з тим, що бажане місце
розташування земельної ділянки, зазначене заявником в графічних
матеріалах, не відповідає призначенню та принципам землеустрою,
визначеними статтями 2, 6 Закону України «Про землеустрій», в частині
раціональної системи землеволодінь та землекористувань та містобудівній
документації.
     4. Відмовити громадянину Юренку Юрію Володимировичу у наданні
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства в м.
Помічна по вул. Шевченка, 25, у зв’язку з тим, що бажане місце
розташування земельної ділянки, зазначене заявником в графічних
матеріалах, не відповідає призначенню та принципам землеустрою,
визначеними статтями 2, 6 Закону України «Про землеустрій», в частині
раціональної системи землеволодінь та землекористувань (не відповідність
цільовому призначенню земельної ділянки – землі промисловості) та
містобудівній документації.
     5. Відмовити громадянці Юренко Світлані Леонідівні у наданні дозволу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для ведення особистого селянського господарства в м. Помічна по
вул. Шевченка, 25, у зв’язку з тим, що бажане місце розташування земельної
ділянки, зазначене заявником в графічних матеріалах, не відповідає



призначенню та принципам землеустрою, визначеними статтями 2, 6 Закону
України «Про землеустрій», в частині раціональної системи землеволодінь та
землекористувань (не відповідність цільовому призначенню земельної
ділянки – землі промисловості) та містобудівній документації.

Міський голова                                                                 Микола АНТОШИК


