
 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

 

(шістдесят перша сесія шостого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

20  березня  2015 року                                                                      № 693 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо впорядкування 

існуючих землекористувань та 

відведення земельної ділянки в 

оренду строком на 25 (двадцять 

п’ять) років Товариству з 

додатковою відповідальністю  

"Об'єднання Дніпроенергобудпром" 

для обслуговування виробничої бази 

за рахунок земель запасу Власівської 

селищної ради по вул.Молодіжна, 63, 

в смт Власівка м.Світловодськ 

Кіровоградської області та надання в 

оренду земельної ділянки площею 

1,5487 га 

 

 Розглянувши клопотання ТДВ "Об'єднання Дніпроенергобудпром" від 

20.02.2015 року вх.№ 48, проект землеустрою щодо впорядкування існуючих 

землекористувань та відведення земельної ділянки в оренду строком на 

25 (двадцять п’ять) років Товариству з додатковою відповідальністю 

"Об'єднання Дніпроенергобудпром" для обслуговування виробничої бази за 

рахунок земель запасу Власівської селищної ради по вул.Молодіжна, 63, в смт 

Власівка м.Світловодськ Кіровоградської області, витяг з Державного 

земельного кадастру про земельну ділянку від 31.01.2015 року, номер витягу 

НВ–3501590052015, висновок управління Держземагенства у Світловодському 

районі від 29.01.2015 року № 21, висновок відділу архітектури та 

містобудування Світловодської міської ради, керуючись ст.144 Конституції 

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

Україні", ст.ст.12; 79
1
; 120; 122; 124; 125; 126 Земельного Кодексу України, 

Закону України "Про землеустрій", Власівська селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити проект землеустрою щодо впорядкування існуючих 

землекористувань та відведення земельної ділянки в оренду строком на 

25 (двадцять п’ять) років Товариству з додатковою відповідальністю  

"Об’єднання Дніпроенергобудпром" для обслуговування виробничої бази за 



 

рахунок земель запасу Власівської селищної ради по вул.Молодіжна, 63, в смт 

Власівка м.Світловодськ Кіровоградської області. 

 2. Внести зміни в п.2 та п.8 договору оренди землі 

№ 99/351090004000004, зареєстрований у відділі Держкомзему у 

м.Світловодськ р№ 351090004000004 від 11 лютого 2011 року, та викласти їх в 

такій редакції: 

«Об'єкт оренди 

2. В оренду передається земельна ділянка загальною площею _1,5487 га,  

у тому числі : 1,5487 га - забудовані землі промисловості (шифр рядка -37) для_                                      
                                             (площа та якісні характеристики земель 

 обслуговування виробничої бази_______________________________________ 

окремих категорій за їх складом та видами угідь - рілля, сіножаті, _ 

___Кадастровий номер земельної ділянки 3510945300:50:020:0007____________                                                                                            
пасовища, багаторічні насадження тощо)» 

 

«Строк дії договору 

8. Договір укладено на двадцять п’ять років до 20.03.2040 року. Після закінчення 

строку договору орендар має переважне право поновлення його на новий строк. У цьому разі 

орендар повинен не пізніше ніж за _тридцять_ днів до закінчення строку дії договору 

повідомити письмово орендодавця про намір продовжити його дію.» 

 3. Зобов'язати Товариство з додатковою відповідальністю  "Об’єднання 

Дніпроенергобудпром" укласти з Власівською селищною радою додаткову 

угоду до договору оренди землі № 99/351090004000004, зареєстрованого у 

відділі Держкомзему у м.Світловодськ р№ 351090004000004 від 11 лютого 2011 

року та провести її державну реєстрацію. 

 

 4. При невиконанні п.3 дане рішення втрачає чинність. 

 

 5. Контроль за надходженням плати за користування землею на умовах 

оренди покласти на відділ бухгалтерського обліку та звітності. 

  

 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з врегулювання архітектурно-земельних відносин та 

охорони навколишнього середовища (голова комісії депутат Мисько С.М.) та 

заступника селищного голови Кравченка В.І. 

 

 

Селищний голова                                                                       О.Пасько 


