
Помічнянська міська рада
Добровеличківського району Кіровоградської області
                  Тридцять восьма сесія восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я
від 19 травня 2020 року               №  890

Про затвердження проєкту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки для
розміщення та експлуатації об’єктів і
споруд телекомунікацій та передачу
земельної ділянки у спільну власність
територіальних громад сіл, селищ та
міст області

          Розглянувши клопотання комунального підприємства «Регіональний
центр розвитку послуг» Кіровоградської обласної ради, зареєстрованого в
м. Кропивницький, вул. Преображенська, 2, про затвердження проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування
для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій
(телекомунікаційної щогли) (код згідно КВЦПЗ – 13.01.), відповідно до
статей 12, 83, 123, 125, 126  Земельного кодексу України, 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. Затвердити   комунальному підприємству «Регіональний центр
розвитку послуг» Кіровоградської обласної ради проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки в постійне користування загальною площею
0,0462 га для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій
(телекомунікаційної щогли) (код згідно КВЦПЗ – 13.01.) за рахунок земель
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого
призначення на території Помічнянської міської ради, напроти ЗШ № 2 на
території старостинського округу Добровеличківського району
Кіровоградської області.
      2. Вилучити земельну ділянку загальною площею 0,0462 га із земель
запасу Помічнянської міської ради.
       3. Передати  безкоштовну у спільну власність територіальних громад сіл,
селищ та міст області земельну ділянку з кадастровим номером



3524084800:02:002:1642 загальною площею 0,0462 га для розміщення та
експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій (телекомунікаційної щогли)
(код згідно КВЦПЗ – 13.01.) на території Помічнянської міської ради,
напроти ЗШ  № 2 на території старостинського округу Добровеличківського
району Кіровоградської області.

4. Контроль   за   виконанням   даного  рішення  покласти   на   постійну
депутатську комісію з питань будівництва, житлово-комунального
господарства, транспорту і зв'язку та земельних відносин.

Міський голова                                                                  Микола АНТОШИК
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