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

Р І Ш Е Н Н Я
від 19 лютого  2020 року                             №   835

Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для продажу
права оренди на конкурентних
засадах (земельних торгах)

        Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
для розміщення об’єктів альтернативної енергетики для продажу права оренди
на конкурентних засадах (земельних торгах) строком на 15 років за межами
села Новопавлівка Новоукраїнського району Кіровоградської області,
розробленого ФОП Кобилянським В.В., відповідно до статей 19, 20, 50 Закону
України «Про землеустрій», статей 12, 22, 79¹, 122, 123, 124, 127, 134, 135, 136
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  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
для розміщення об’єктів альтернативної енергетики (за КВЦПЗ – 14.01.) для
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд
об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій) для продажу
права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) строком на 15 років
загальною площею 7,0200 га, за місцем розташування: Кіровоградська область,
Новоукраїнський район, за межами села Новопавлівка.

       2. Щодо земельної ділянки кадастровий номер 3524084800:02:001:0200
встановити наступні, визначені документацією із землеустрою, проектні
рішення:

       категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики,
оборони та іншого призначення;
      склад угідь – землі, які використовуються для технічної інфраструктури;



       цільове призначення – 14.01. Для розміщення, будівництва, експлуатації та
обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств,
установ і організацій (за КВЦПЗ).

3. Зареєструвати первинне речове право комунальної власності за
Помічнянською міською радою на земельну ділянку, кадастровий номер
3524084800:02:001:0200, загальною площею 7,0200 га для розміщення об’єктів
альтернативної енергетики (код КВЦПЗ - 14.01. Для розміщення, будівництва,
експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих
підприємств, установ і організацій), за місцем розташування: Кіровоградська
область, Новоукраїнський район, за межами села Новопавлівка.

          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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