
Помічнянська міська рада
Добровеличківського району Кіровоградської області

Тридцять дев’ята  сесія  восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я
від 04 червня 2020 року                 №  915

Про надання дозволу на
розроблення технічної
документації  із землеустрою
щодо поділу земельної ділянки
в м. Помічна, Базарна площа, 14

Розглянувши Протоколи засідання Робочої групи щодо вивчення
питання оренди землі Помічнянським ринком та утворення комунального
ринку, рішення сесії Помічнянської міської ради від 19.05.2020 року № 866
«Про не поновлення договору оренди землі з підприємством «Помічнянський
ринок» Добровеличківського райспоживтовариства», враховуючи відомості з
ДРРПНМ від 01.06.2020 року про припинення іншого речового права, а саме
договору оренди землі з підприємством «Помічнянський ринок»
Добровеличківського райспоживтовариства, враховуючи рішення міської
ради від 04.06.2020 року № 902 «Про створення юридичної особи
Комунального підприємства «Помічнянський муніципальний ринок»
Помічнянської міської ради» та враховуючи, що земельна ділянка площею
1,3452 га перебуває в комунальній власності Помічнянської  міської ради,
відповідно до статей 12, 79-1, 122, 123, 124 Земельного  кодексу України,
статті 24 Закону України «Про державний земельний кадастр», статті 56
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. Надати дозвіл Помічнянській міській раді на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки загальною
площею 1,3452 га, кадастровий номер 3521710300:50:072:0033,  на ділянки
орієнтовною площею :
- 0,0159 га  – для розміщення приміщення магазину підприємства
«Помічнянський ринок» Добровеличківського райспоживтовариства, адреса:
Базарна площа, 8,  м. Помічна, (код КВЦПЗ – 03.07.);
- 0,0377 га  – для розміщення приміщення продовольчого ринку
підприємства «Помічнянський ринок» Добровеличківського
райспоживтовариства, адреса: Базарна площа, 9,  м. Помічна, (код КВЦПЗ –
03.07.);



- 0,0193 га  – для розміщення приміщення камери схову підприємства
«Помічнянський ринок» Добровеличківського райспоживтовариства, адреса:
Базарна площа, 10, м. Помічна, (код КВЦПЗ – 03.07.);
- 0,0604 га та 0,0295 га – для розміщення приміщення м’ясомолочного
корпусу та бетонних рядів підприємства «Помічнянський ринок»
Добровеличківського райспоживтовариства, адреса: Базарна площа, 37,
м.Помічна, (код КВЦПЗ – 03.07.);
- 0,0277 га  – для розміщення приміщення олійного корпусу, камери схову,
контори ринку підприємства «Помічнянський ринок» Добровеличківського
райспоживтовариства, адреса: Базарна площа, 13,  м. Помічна, (код КВЦПЗ –
03.07.);
- 0,0045 га  – для розміщення господарської будівлі підприємства
«Помічнянський ринок» Добровеличківського райспоживтовариства, адреса:
Базарна площа, 12в, м. Помічна, (код КВЦПЗ – 03.07.);
- 0,0105 га – земельна ділянка з кадастровим номером
3521710300:50:072:0053, адреса: Базарна площа, 11, м. Помічна, (код КВЦПЗ
– 03.07.);
- 1,1397 га  – для розміщення ринкової площі КП «Помічнянський
муніципальний ринок» Помічнянської міської ради   (код КВЦПЗ – 03.07.),
за рахунок житлової та громадської забудови комунальної власності в
м. Помічна Базарна площа, 14 Добровеличківського району Кіровоградської
області.

Міський голова                                                                 Микола АНТОШИК
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