
 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

 

(шістдесят перша сесія шостого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

20  березня  2015 року                                                                      № 692 

 

Про поновлення фізичній особі–

підприємцю Ліненку В.Г. та 

Хабібуліній Т.О. договору        

оренди земельної ділянки 

№ 92/041038300007 від 01.03.2009 р. 

за адресою: вул.Молодіжна, буд. 8, 

смт Власівка Кіровоградської області 

 

 Розглянувши заяву фізичної особи-підприємця Ліненка В.Г. та 

Хабібуліної Т.О. від 05.02.2015 року р№ 11, договір оренди земельної ділянки 

№ 92/041038300007 від 01.03.2009 р., зареєстрований у Світловодському 

МРВ КРФДП "Центр ДЗК" від 17.02.2010 року р№ 041038300007, керуючись 

ст.ст.12, 122, 124 Земельного кодексу України, ст.33 Закону України "Про 

оренду землі", пп.34 п.1 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", враховуючи пропозиції постійних депутатських комісій селищної 

ради, Власівська селищна рада       

ВИРІШИЛА: 

 1. Поновити фізичній особі-підприємцю Ліненку Володимиру 

Григоровичу та Хабібуліній Тетяні Олександрівні договір оренди земельної 

ділянки № 92/041038300007 від 01.03.2009 р., зареєстрований у 

Світловодському МРВ КРФДП "Центр ДЗК" від 17.02.2010 року 

р№ 041038300007 строком на 5 (п’ять) років загальною площею 0,00408 га, у 

тому числі: 0,00408 га - забудовані землі під житловою забудовою з трьома і 

більше поверхами, які використовуються в комерційних цілях, для 

обслуговування тамбуру магазина непродовольчих товарів за адресою: 

вул.Молодіжна, 8, смт Власівка м.Світловодськ Кіровоградської області. 

Категорія земель – б) землі житлової та громадської забудови. 

2. Фізична особа-підприємець Ліненко В.Г. та Хабібуліна Т.О. 

зобов’язані: 

2.1. Отримати в управлінні Держземагенства у Світловодському районі 

витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку площею 

0,00408 га. 

 



 

 

 2.2. У місячний термін з дня прийняття цього рішення укласти із 

Власівською селищною радою договір оренди землі та провести державну 

реєстрацію іншого речового права на земельну ділянку. 

2.3. Здійснити проведення благоустрою прилеглої території на відстані 

10 метрів від торгівельного закладу і утримувати її в належному санітарному 

стані, встановити урни для сміття в кількості 2 шт. 

 2.4. Зробити біля торгівельного закладу штучне освітлення.   

 2.5. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог ст.96 

Земельного кодексу України. 

 3. При невиконанні умов п.2 дане рішення втрачає чинність. 

 

 

Селищний голова                                                                       О.Пасько 


