
Помічнянська міська рада
Добровеличківського району Кіровоградської області

Сорокова сесія  восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я
від 10 липня 2020 року                        №  946

Про  надання дозволу на
розробку проєкту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
безоплатно у власність для будівництва
індивідуального гаража в м. Помічна
по вул. Будівельників, 7 гараж 48-г

         Розглянувши заяву гр. Шавлова В.М., проживаючого в м. Помічна по
вул. Лобановського, 2А кв. 4, про надання дозволу на розробку проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для
будівництва індивідуального гаража в м. Помічна по вул. Будівельників, 7 гараж
48-г,  враховуючи рішення виконавчого комітету від 16.09.1977 року № 227 «Про
дозвіл на будівництво гаражів по вул. Островського, 2-в гр.гр. Гідулян З.І.,  Півень
І.Д., Даніленко Заграй В.О., Шавлов В.М. та Палієнко Д.В. по вул. Перемоги, 129»
та архівну довідку № 32 від 01.03.2019 року, видану КП «БМБТІ», 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  гр. Шавлову Василю Миколайовичу дозвіл на розробку проєкту
землеустрою щодо  відведення земельної ділянки безоплатно у власність  для
будівництва індивідуального гаража (код КВЦПЗ – 02.05.) в м. Помічна по
вул. Будівельників, 7 гараж 48-г, орієнтовною площею 0,0035 га, у тому числі:
0,0035 га -  землі житлової та громадської забудови, що перебувають в
комунальній власності Помічнянської міської ради  Добровеличківського району
Кіровоградської області.

 2. При виявлені розбіжностей в даних про розмір земельної ділянки під час
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з
фактичним розміром, її остаточний розмір буде визначено додатково.

Міський голова                                                                        Микола АНТОШИК
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