
 

 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

 

(шістдесят п’ята сесія шостого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

26  червня  2015 року                                                                      № 764 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) 

загальною площею 0,1333 га 

гр.України Альохіну О.О. для 

будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна 

ділянка) за адресою: 

вул.Чкалова, 8, смт Власівка, 

м.Світловодськ Кіровоградської 

області, та передачу земельної 

ділянки безоплатно у приватну 

власність 

 

 Розглянувши заяву гр.України Альохіна О.О. від 10.06.2015 року р№ 193, 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,1333 га гр.України 

Альохіну Олексію Олексійовичу для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

вул.Чкалова, 8, смт Власівка м.Світловодськ Кіровоградської області, витяг з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку площею 0,1333 га за 

номером НВ-3501863982015 від 04.06.2015 року, керуючись ст.144 Конституції 

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

Україні", ст.ст.12; 111; 118; 121; 125; 126 Земельного Кодексу України, 

Власівська селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,1333 га 

гр.України Альохіну Олексію Олексійовичу для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) за 

адресою: вул.Чкалова, 8, смт Власівка м.Світловодськ Кіровоградської області.  



 

 

2. Передати громадянину України Альохіну Олексію Олексійовичу   

безоплатно у приватну власність земельну ділянку площею 0,1333 га, у тому 

числі: 0,0413 га – забудовані землі під одно- та двоповерховою житловою 

забудовою, та 0,0920 га - рілля, для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) за адресою:  

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

Кадастровий номер земельної ділянки  № 3510945300:50:042:0045.  

Категорія земель: б) землі житлової та громадської забудови. 

 3. 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 


