
        Помічнянська міська рада
Новоукраїнського району Кіровоградської області

Сьома сесія восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я
від  07  квітня  2021 року                                                                             №  196

Про  надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність (шляхом
безоплатної передачі) учасникам АТО/ООС

         Розглянувши заяви учасників АТО/ООС мешканців м. Помічна
гр. Гонти С.А., зареєстрованого по вул. Перемоги, 112 кв. 1, гр. Іванченка В.І.,
зареєстрованого по вул. Пушкіна, 10, Мущинського Є.В., зареєстрованого по
вул. Лисенка, 28, Пасічника Є.В., зареєстрованого по вул. Тургенєва, 17,
Пологалова О.М., зареєстрованого по вул. Хмельницького, 57, про надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність (шляхом безоплатної передачі) для ведення особистого селянського
господарства на території Помічнянської міської ради (ТГ),  враховуючи рішення
сесії міської ради від 04.03.2021 року № 142 «Про резервування земельних ділянок
для учасників АТО на території Помічнянської міської ради», відповідно до
статей 12, 116, 118, 121, 122, 125, 126, ст. 134 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  громадянину Гонті Сергію Анатолійовичу  дозвіл на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (шляхом
безоплатної передачі), орієнтовною площею 1,4524 га – рілля,  для ведення
особистого селянського господарства (зі зміною цільового використання) (код
КВЦПЗ - 01.03.)  за рахунок частини земельної ділянки комунальної власності з
кадастровим номером 3524084800:02:000:9046 загальною площею 7,2621 га,
Помічнянської міської ради (ТГ) сільськогосподарського призначення, що
перебувають у запасі, на території колишньої Помічнянської сільської ради
Новоукраїнського району Кіровоградської області.

2. Надати  громадянину Іванченку Віктору Івановичу  дозвіл на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (шляхом



безоплатної передачі), орієнтовною площею 1,4524 га – рілля,  для ведення
особистого селянського господарства (зі зміною цільового використання) (код

КВЦПЗ - 01.03.)  за рахунок частини земельної ділянки комунальної власності з
кадастровим номером 3524084800:02:000:9046 загальною площею 7,2621 га,
Помічнянської міської ради (ТГ) сільськогосподарського призначення, що
перебувають у запасі, на території колишньої Помічнянської сільської ради
Новоукраїнського району Кіровоградської області.

3. Надати  громадянину Мущинському Єфиму Вікторовичу  дозвіл на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
(шляхом безоплатної передачі), орієнтовною площею 1,4524 га – рілля,  для
ведення особистого селянського господарства (зі зміною цільового використання)
(код КВЦПЗ - 01.03.)  за рахунок частини земельної ділянки комунальної
власності з кадастровим номером 3524084800:02:000:9046 загальною площею
7,2621 га,  Помічнянської міської ради (ТГ) сільськогосподарського призначення,
що перебувають у запасі, на території колишньої Помічнянської сільської ради
Новоукраїнського району Кіровоградської області.

4. Надати  громадянину Пасічнику Євгенію Віталійовичу  дозвіл на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
(шляхом безоплатної передачі), орієнтовною площею 1,4524 га – рілля,  для
ведення особистого селянського господарства (зі зміною цільового використання)
(код КВЦПЗ - 01.03.)  за рахунок частини земельної ділянки комунальної
власності з кадастровим номером 3524084800:02:000:9046 загальною площею
7,2621 га,  Помічнянської міської ради (ТГ) сільськогосподарського призначення,
що перебувають у запасі, на території колишньої Помічнянської сільської ради
Новоукраїнського району Кіровоградської області.

5. Надати  громадянину Пологалову Олександру Миколайовичу  дозвіл на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
(шляхом безоплатної передачі), орієнтовною площею 1,4524 га – рілля,  для
ведення особистого селянського господарства (зі зміною цільового використання)
(код КВЦПЗ - 01.03.)  за рахунок частини земельної ділянки комунальної
власності з кадастровим номером 3524084800:02:000:9046 загальною площею
7,2621 га,  Помічнянської міської ради (ТГ) сільськогосподарського призначення,
що перебувають у запасі, на території колишньої Помічнянської сільської ради
Новоукраїнського району Кіровоградської області.

 6. При виявлені розбіжностей в даних про розмір земельної ділянки під час
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок з
фактичним розміром, її остаточний розмір буде визначено додатково.

 7. Зобов'язати вищезазначених громадян розробити проекти землеустрою та
погодити в установленому законодавством порядку.



Міський голова                                                                          Микола АНТОШИК
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