
 

 

 

Помічнянська міська рада 

                     Новоукраїнського району Кіровоградської області 

Дев’ята сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 від  30 червня  2021 року                         №277   

 

Про затвердження проекту 

землеустрою та надання  

земельних ділянок у власність  

гр.Сидоренко О.В. 

 

       Розглянувши заяву гр.Сидоренко О.В., зареєстрованої в                                                         

м.Новоукраїнка по пров.Херсонський,28, про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) та для ведення особистого селянського господарства в 

с.Новопавлівка, вул.Вишнева, 16а, розробленого ФОП Кисельов О.С., 

відповідно до статей 12, 116, 118, 121, 122, 186  Земельного кодексу України, 

керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

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

 

      1. Затвердити громадянці Сидоренко Олені Василівні проект землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у власність (шляхом безоплатної 

передачі) загальною площею 0,5800 га, у тому числі: 0,2500 га – 

малоповерхова забудова для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 

– В 02.01.) та 0,3300 га – рілля, для ведення особистого селянського 

господарства (код КВЦПЗ – А 01.03.), за рахунок земель житлової та 

громадської забудови та сільськогосподарського призначення, що 

перебувають у запасі за адресою: вул.Вишнева, 16а, с.Новопавлівка, 

Новоукраїнського району, Кіровоградської області. 

      2. Надати у власність громадянці Сидоренко Олені Василівні земельні 

ділянки загальною площею 0,5800 га, у тому числі: 0,2500 га – 

малоповерхова забудова для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 

– В 02.01.), кадастровий номер 3524084800:52:000:0050 за рахунок земель 

житлової та громадської забудови та 0,3300 га – ріллі, для ведення 

особистого селянського господарства (код КВЦПЗ – А 01.03.), кадастровий 

номер 3524084800:02:002:1656 із земель сільськогосподарського 

призначення, що перебувають у запасі за адресою: вул.Вишнева,16а,                                           

с. Новопавлівка,  Новоукраїнського району, Кіровоградської області. 

 

 



 

 

 

        3. Попередити гр. Сидоренко О.В.  про  обов’язковість виконання п. 3 

розділу ІУ «ПРАВИЛ благоустрою, забезпечення чистоти, порядку та 

додержання тиші в громадських місцях Помічнянської міської територіальної 

громади», а саме: «Підприємства, установи, організації, а також 

індивідуальні власники будинків, зобов'язані:  

- прибирати прилеглі до їх домоволодінь території, в довжину - в межах 

їх ділянок,  у ширину - до середини вулиці, провулку, проїзду, а при 

однобічній забудові - в межах повного профілю вулиці;  

- утримувати в належному санітарному стані території (земельної 

ділянки) біля приватного домоволодіння, а також орендованих та приватних 

земельних ділянок до рухомої частини дороги, видаляти порослі та бур’яни» 

та здійснення державної реєстрації права приватної власності у Державному 

реєстрі речових прав, та використовувати земельну ділянку за цільовим 

призначенням. 

 

 

Міський голова                                                                  Микола АНТОШИК  

 


