
Помічнянська міська рада
Новоукраїнського району Кіровоградської області

Восьма  сесія  восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я
від 12 травня 2021 року                        №  244

Про  надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки безоплатно у власність
для будівництва індивідуального гаража
в м. Помічна по вул. Перемоги, 104
(на території колишнього хлібозаводу)

           Розглянувши заяви громадян Козарєзової І.О., зареєстрованої в м. Помічна
по вул. Будівельників, 1 кв. 23, Комар І.В., зареєстрованого в м. Помічна по
вул.  Будівельників, 7 кв. 51, Ливади А.П., зареєстрованого в м. Помічна по
вул. Будівельників, 7 кв. 19, Мішньова А.М., зареєстрованого в с. Помічна по
вул. Ткаченка, 165, Новак І.В., зареєстрованої в м. Помічна по вул. Будівельників,
1 кв. 23, Пендюр Ю.О., зареєстрованого в м. Помічна по вул. Будівельників, 7 кв.
26, Ревягіна П.Г., зареєстрованого в м. Помічна по вул. Пушкіна, 33,
Скорохода О.М., зареєстрованого в м. Помічна по вул. Перемоги, 60 а
кв. 50, Стадніченко Т.О., зареєстрованої в м. Помічна по пров. Небесної Сотні, 17
кв. 2, Тесленка Є.В., зареєстрованого в м. Помічна по вул. Будівельників, 7 кв. 59,
Фаєвич Г.П., зареєстрованої в м. Помічна по вул. Будівельників, 7 кв. 9, про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки безоплатно у власність для будівництва індивідуального гаража в м.
Помічна по вул. Перемоги, 104 (на території колишнього хлібозаводу), відповідно
до статей 12, 42, 116, 118, 121, 125, 126, п. 2 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  громадянці Козарєзовій Ірині Олегівні дозвіл на розробку проекту
землеустрою щодо  відведення земельної ділянки безоплатно у власність  для
будівництва індивідуального гаража (код КВЦПЗ – 02.05.) в м. Помічна по
вул. Перемоги, 104 по вул. Перемоги (на території колишнього хлібозаводу),
ділянка № 15, орієнтовною площею 0,0030 га, у тому числі: 0,0030 га -  землі



житлової та громадської забудови, що перебувають в комунальній власності
Помічнянської міської ради  Новоукраїнського району Кіровоградської області.

2. Надати  громадянину Комару Ігорю Віталійовичу дозвіл на розробку
проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки безоплатно у власність
для будівництва індивідуального гаража (код КВЦПЗ – 02.05.) в м. Помічна по
вул. Перемоги, 104 по вул. Перемоги (на території колишнього хлібозаводу),
ділянка № 18, орієнтовною площею 0,0030 га, у тому числі: 0,0030 га -  землі
житлової та громадської забудови, що перебувають в комунальній власності
Помічнянської міської ради  Новоукраїнського району Кіровоградської області.

 3. Надати  громадянину Ливаді Андрію Петровичу дозвіл на розробку
проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки безоплатно у власність
для будівництва індивідуального гаража (код КВЦПЗ – 02.05.) в м. Помічна по
вул. Перемоги, 104 по вул. Перемоги (на території колишнього хлібозаводу),
ділянка № 25, орієнтовною площею 0,0030 га, у тому числі: 0,0030 га -  землі
житлової та громадської забудови, що перебувають в комунальній власності
Помічнянської міської ради  Новоукраїнського району Кіровоградської області.

4. Надати  громадянину Мішньову Андрію Миколайовичу дозвіл на
розробку проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки безоплатно у
власність  для будівництва індивідуального гаража (код КВЦПЗ – 02.05.) в
м. Помічна по вул. Перемоги, 104 по вул. Перемоги (на території колишнього
хлібозаводу),  ділянка № 17, орієнтовною площею 0,0030 га, у тому числі: 0,0030
га -  землі житлової та громадської забудови, що перебувають в комунальній
власності Помічнянської міської ради  Новоукраїнського району Кіровоградської
області.

5. Надати  громадянину Новак Ірині Василівні дозвіл на розробку проекту
землеустрою щодо  відведення земельної ділянки безоплатно у власність  для
будівництва індивідуального гаража (код КВЦПЗ – 02.05.) в м. Помічна по
вул. Перемоги, 104 по вул. Перемоги (на території колишнього хлібозаводу),
ділянка № 27, орієнтовною площею 0,0030 га, у тому числі: 0,0030 га -  землі
житлової та громадської забудови, що перебувають в комунальній власності
Помічнянської міської ради  Новоукраїнського району Кіровоградської області.

6. Надати  громадянину Пендюру Юрію Олександровичу дозвіл на розробку
проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки безоплатно у власність
для будівництва індивідуального гаража (код КВЦПЗ – 02.05.) в м. Помічна по
вул. Перемоги, 104 по вул. Перемоги (на території колишнього хлібозаводу),
ділянка № 20, орієнтовною площею 0,0030 га, у тому числі: 0,0030 га -  землі
житлової та громадської забудови, що перебувають в комунальній власності
Помічнянської міської ради  Новоукраїнського району Кіровоградської області.

7. Надати  громадянину Ревягіну Павлу Геннадійовичу дозвіл на розробку
проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки безоплатно у власність
для будівництва індивідуального гаража (код КВЦПЗ – 02.05.) в м. Помічна по



вул. Перемоги, 104 по вул. Перемоги (на території колишнього хлібозаводу),
ділянка № 23, орієнтовною площею 0,0030 га, у тому числі: 0,0030 га -  землі
житлової та громадської забудови, що перебувають в комунальній власності
Помічнянської міської ради  Новоукраїнського району Кіровоградської області.

8. Надати  громадянину Скороходу Олександру Миколайовичу дозвіл на
розробку проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки безоплатно у
власність  для будівництва індивідуального гаража (код КВЦПЗ – 02.05.) в
м. Помічна по вул. Перемоги, 104 по вул. Перемоги (на території колишнього
хлібозаводу), ділянка № 22, орієнтовною площею 0,0030 га, у тому числі: 0,0030
га -  землі житлової та громадської забудови, що перебувають в комунальній
власності Помічнянської міської ради  Новоукраїнського району Кіровоградської
області.

9. Надати  громадянці Стадніченко Тетяні Олегівні дозвіл на розробку
проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки безоплатно у власність
для будівництва індивідуального гаража (код КВЦПЗ – 02.05.) в м. Помічна по
вул. Перемоги, 104 по вул. Перемоги (на території колишнього хлібозаводу),
ділянка № 19, орієнтовною площею 0,0030 га, у тому числі: 0,0030 га -  землі
житлової та громадської забудови, що перебувають в комунальній власності
Помічнянської міської ради  Новоукраїнського району Кіровоградської області.

10. Надати  громадянину Тесленку Євгенію Вікторовичу дозвіл на розробку
проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки безоплатно у власність
для будівництва індивідуального гаража (код КВЦПЗ – 02.05.) в м. Помічна по
вул. Перемоги, 104 по вул. Перемоги (на території колишнього хлібозаводу),
ділянка № 28, орієнтовною площею 0,0030 га, у тому числі: 0,0030 га -  землі
житлової та громадської забудови, що перебувають в комунальній власності
Помічнянської міської ради  Новоукраїнського району Кіровоградської області.

11. Надати  громадянці Фаєвич Ганні Петрівні дозвіл на розробку проекту
землеустрою щодо  відведення земельної ділянки безоплатно у власність  для
будівництва індивідуального гаража (код КВЦПЗ – 02.05.) в м. Помічна по
вул. Перемоги, 104 по вул. Перемоги (на території колишнього хлібозаводу),
ділянка № 26, орієнтовною площею 0,0030 га, у тому числі: 0,0030 га -  землі
житлової та громадської забудови, що перебувають в комунальній власності
Помічнянської міської ради  Новоукраїнського району Кіровоградської області.
         12. Зобов’язати вищезазначених громадян розробити проект землеустрою
щодо відведення  земельної ділянки та погодити його згідно норм чинного
законодавства України.

   13. Контроль   за   виконанням   даного  рішення  покласти   на   постійну
депутатську комісію з питань будівництва, житлово-комунального господарства,
благоустрою, комунальної власності, транспорту, зв’язку та земельних відносин.



Міський голова                                                                        Микола АНТОШИК
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