
 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

 

(шістдесят восьма сесія шостого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

04  вересня  2015 року                                                                      № 782 

 

Про надання згоди виконкому 

селищної ради на проведення 

експертної грошової оцінки для 

продажу земельної ділянки 

гр.України Собчак Г.М.. по 

вул.Молодіжна, 1/5, в смт Власівка 

м.Світловодськ Кіровоградської 

області 

 

Розглянувши заяву гр.України Собчак Г.М. від 01.08.2015 року стосовно 

викупу орендованої земельної ділянки площею 0,0158 га по 

вул.Молодіжна, 1/5, Свідоцтво про права власності на нерухоме майно від 

01.08.2014 року серія САК № 654426, Витяг з Державного реєстру речових прав 

на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 11.08.2015 року 

індексний № 42075884 серія ЕАА № 557298, договір оренди земельної ділянки 

від 07.02.2015 року на оренду земельної ділянки загальною площею 0,0158 га 

по вул.Молодіжна, 1/5, керуючись ст.144 Конституції України, пп.34 п.1 ст.26 

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.ст.12; 122; 127; 128 

Земельного Кодексу України, Тимчасовим положенням про порядок продажу 

земельних ділянок та передачі їх в оренду на конкурентних засадах на території 

Власівської селищної ради Кіровоградської області, Положенням про 

конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності комунальної власності 

територіальної громади селища Власівка, затвердженого рішенням Власівської 

селищної ради № 177 від 20.03.2012 року, Власівська  селищна  рада       

ВИРІШУЄ: 

1. Надати згоду виконавчому комітету Власівської селищної ради на 

проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення площею 0,0158 га, в тому числі: 

158 кв.м – забудовані землі під одно- та двоповерховою житловою забудовою,  

за адресою: кадастровий номер земельної ділянки: 3510945300:50:041:0101, 

цільове призначення земельної ділянки – землі житлової та громадської 

забудови, надані в оренду для будівництва та обслуговування житлового 

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

вул.Молодіжна, 1/5, смт Власівка, м.Світловодськ, Кіровоградська область. 



 

2. Виконавчому комітету селищної ради провести конкурсний відбір 

виконавців на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення площею 0,0158 га за адресою: 

вул.Молодіжна, 1/5, смт Власівка, м.Світловодськ, Кіровоградська область, 

керуючись Порядком закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки 

земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, 

який затверджений рішенням сесії № 361 від 22.08.2013 року. 

3. Надати повноваження підпису договору про оплату авансового внеску 

в рахунок оплати ціни земельної ділянки селищному голові. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову комісії з 

врегулювання архітектурно-земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища Миська С.М. та голову комісії з питань промисловості, енергетики, 

місцевого господарства та комунальної власності Якимця М.В. 

  

 

Селищний голова                                                                       О. Пасько 

 


