
Помічнянська міська рада
Добровеличківського району Кіровоградської області

Сорокова сесія  восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я
від 10  липня 2020 року                         №  958

Про  надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у постійне користування
КП «Помічнянський муніципальний
ринок» Помічнянської міської ради

          Розглянувши звернення КП «Помічнянський муніципальний ринок»
Помічнянської міської ради про надання дозволу на розробку проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення ринкової площі
в м. Помічна по вул. Осипенко (біля автостанції), керуючись статтями 12, 20, 92,
116, 122 п. 2  ст. 134 Земельного кодексу України, статтями 25, 50 Закону України
«Про землеустрій», статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  міська рада в и р і ш и л а:

1. Надати  комунальному підприємству «Помічнянський муніципальний
ринок» Помічнянської міської ради дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальної власності в постійне користування  для
розміщення ринкової площі (код КВЦПЗ – 03.07. Для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі), розташована в м. Помічна по вул. Осипенко
(біля автостанції)  орієнтовною площею 0,17 га, у тому числі: 0,17 га -  землі
житлової та громадської забудови, що перебувають в запасі.

2. КП «Помічнянський муніципальний ринок» Помічнянської міської ради
при розробленні проєкту землеустрою врахувати необхідність вільного проходу
або проїзду фізичних або юридичних осіб, власників або землекористувачів
земельних ділянок, до своїх земельних ділянок та на їх вимогу укладати договори
сервітутів.

3. 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.

  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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