
 

 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

 

(четверта сесія сьомого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

22  грудня  2015 року                                                                      № 47 

 

Про затвердження Протоколу від 

22.12.2015 року засідання комісії з 

питань закупівлі послуг з 

виконання робіт із землеустрою, 

оцінки земель та визначення 

виконавця земельних торгів на 

конкурентних засадах Власівської 

селищної ради та результату 

конкурсного відбору виконавця 

послуг по оцінці земель 

 

 Керуючись ст.12 Земельного Кодексу України, ст.26 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", Порядком закупівлі послуг з виконання 

робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів 

на конкурентних засадах та створення комісії з питань закупівлі послуг з 

виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця 

земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого рішенням 

Власівської селищної ради № 361 від 23.08.2013 р., враховуючи протокольне 

рішення конкурсної комісії з питань закупівлі послуг з виконання робіт із 

землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на 

конкурентних засадах Власівської селищної ради від  22.12.2015 р., Власівська 

селищна рада  

ВИРІШУЄ: 

 1. Затвердити Протокол від 22.12.2015 р. засідання комісії з питань 

закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення 

виконавця земельних торгів на конкурентних засадах стосовно визначення 

виконавця послуг по оцінці земель, які будуть залучені для виготовлення 

матеріалів по експертної грошової оцінці для підготовки до продажу земельної 

ділянки площею 0,0158 га за вул.Молодіжна, 1/5, смт Власівка, м.Світловодськ, 

Кіровоградська область. 

 2. Визначити переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 

діяльності -  ФОП Глущенка Романа Миколайовича. 

 



 

 

 3. Укласти з ФОП Глущенком Р.М. договір про виконання робіт із 

землеустрою, а саме виготовлення матеріалів по експертній грошовій оцінці та 

підготовці до продажу земельної ділянки площею 0,0158 га гр.Собчак Г.М.  

наданої для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул.Молодіжна, 1/5, 

смт Власівка, м.Світловодськ, Кіровоградська область.  

 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  комісію з питань 

законності, правопорядку, депутатської діяльності, гласності, захисту прав 

людини, зв’язків з об'єднаннями громадян та реалізації державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності (голова комісії Глинченко О.М.). 

 

 

Селищний голова                                                              А.Бабаченко 


