
Помічнянська міська рада
Новоукраїнського району Кіровоградської області

Сьома  сесія  восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я
від  07  квітня  2021 року                                                                             № 177

Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки
в оренду ТОВ «ЦЕФЕЙ СОЛАР»
за межами с. Новопавлівка

         Розглянувши клопотання ТОВ «ЦЕФЕЙ СОЛАР», в особі директора
Юлдашева Є.С., що зареєстроване в м. Дніпро, вул. Набережна, 36А, про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки в оренду строком на 49 років за рахунок частини земельної ділянки
площею 7,0200 га, для розміщення, експлуатації та обслуговування будівель і
споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій за
межами села Новопавлівка Новоукраїнського району Кіровоградської області,
враховуючи Протокол № 9 постійної депутатської комісії з питань
будівництва, житлово-комунального господарства, благоустрою, комунальної
власності, транспорту, зв’язку та земельних відносин від 30.03.2021року,
відповідно до статей  12, 19, 93, 120, 124, 125, 126, частини 2 статті 134
Земельного кодексу України,  Законом України  «Про оренду землі»,
керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  міська рада в и р і ш и л а:

1. Надати товариству з обмеженою відповідальністю «ЦЕФЕЙ СОЛАР»
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності за рахунок частини земельної ділянки земельної
ділянки загальною площею 7,0200 га з кадастровим номером
3524084800:02:001:0200 в оренду строком на 30 років для розміщення,
експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих
підприємств, установ і організацій (код КВЦПЗ – J – 14.01.) (під розміщення
фотоелектричної сонячної електростанції) орієнтовною площею 1,5 га,  за
рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики та іншого
призначення, за межами с. Новопавлівка Новоукраїнського району
Кіровоградської області.



        2. Площа земельної ділянки вказана в п. 1 даного рішення може бути
уточнена в результаті проведення геодезичної зйомки.

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

Міський голова                                                                   Микола АНТОШИК
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