
 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

 

(шістдесят перша сесія шостого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

20  березня  2015 року                                                                      № 698 

 

Про надання дозволу на 

виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення 

меж частини земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), на яку 

поширюється право встановлення 

земельного сервітуту в інтересах 

ПП "Віктор і К" на право стоянки та 

проїзду транспортних засобів біля 

виробничої площадки підприємства 

за адресою: вул.Молодіжна, 52,       

52-а, 56, смт Власівка м.Світловодськ 

Кіровоградської області 
 

Розглянувши клопотання генерального директора ПП "Віктор і К" від 

10.03.2015 року № 62, викопіювання з чергових кадастрових планів М1:2000 по 

вул.Молодіжна, 52 та 52-а, керуючись ст.144 Конституції України, ст.ст.12, 98, 

99, 100, 101 Земельного Кодексу України, пп. и) ч.2 ст.25, ст.55 Закону України 

"Про землеустрій", ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні" та враховуючи пропозиції постійних депутатських комісій селищної 

ради, Власівська селищна рада  

ВИРІШИЛА:  

 1. Надати дозвіл Приватному підприємству "Віктор і К" на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення в натурі (на 

місцевості) меж земельного сервітуту строком на 25 (двадцять п’ять) років на 

земельну ділянку орієнтовною площею 0,3123 га, в тому числі 0,3123 га - 

забудовані землі промисловості, на право стоянки та проїзду транспортних 

засобів біля виробничої площадки ПП "Віктор і К" за адресою: 

вул.Молодіжна, 52–52-а, смт Власівка м.Світловодськ Кіровоградської області. 

  Категорія земель: ж) землі промисловості, транспорту, зв’язку, житлової 

та громадської забудови.   

 

 



 

 

 2. Надати дозвіл Приватному підприємству "Віктор і К" на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення в натурі (на 

місцевості) меж земельного сервітуту строком на 25 (двадцять п’ять) років на 

земельну ділянку орієнтовною площею 0,2645 га, в тому числі 0,2645 га - 

забудовані землі промисловості, на право стоянки та проїзду транспортних 

засобів біля виробничої площадки ПП "Віктор і К" за адресою: 

вул.Молодіжна, 56, смт Власівка м.Світловодськ Кіровоградської області. 

  Категорія земель: ж) землі промисловості, транспорту, зв’язку, житлової 

та громадської забудови.   

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

селищного голови Кравченка В.І. та постійну депутатську комісію з 

врегулювання архітектурно-земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища (голова комісії депутат Мисько С.М.) 

 

 

Селищний голова                                                                       О.Пасько 


