
 

 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

 

(восьма сесія сьомого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

26  лютого  2016 року                                                                        № 82 

 

Про поновлення Товариству з 

додатковою відповідальністю 

«Об'єднання Дніпроенерго-

будпром» договору оренди від 

12.06.2010 року № 98 за адресою: 

вул.Молодіжна, 56-а, смт Власівка, 

м.Світловодськ, Кіровоградська 

область  

 

 Розглянувши клопотання генерального директора ТДВ «Об'єднання 

Дніпроенергобудпром" І.Е.Марона від 05.02.2013 № 44 та від 05.02.2016 № 45, 

керуючись ст.ст.12, 122, 124 Земельного кодексу України, ст.33 Закону України 

"Про оренду землі", пп.34 п.1 ст.26 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", враховуючи пропозиції постійних депутатських 

комісій селищної ради, Власівська селищна рада       

ВИРІШУЄ: 

 1. Поновити товариству з додатковою відповідальністю «Об'єднання 

Дніпроенергобудпром" договір оренди земельної ділянки № 98 від 

12.06.2010 року, строком на 25 (двадцять п’ять) років загальною площею 

0,5109 га, у тому числі: 0,5109 га - забудовані землі промисловості, які 

використовуються для розширення діючих потужностей підприємства, з 

правом передачі в суборенду вищезазначеної земельної ділянки 

ПП «Віктор і К», за адресою: вул.Молодіжна, 56-а, смт Власівка м.Світловодськ 

Кіровоградської області. 

Кадастровий номер земельної ділянки:  3510945300:50:040:0004 

Категорія земель – ж)  землі промисловості, транспорту, зв’язку, 

енергетики, оборони та іншого призначення. 

2. Замовник зобов’язаний: 

 2.1. У місячний термін з дня прийняття цього рішення укласти із 

Власівською селищною радою договір оренди землі та провести державну 

реєстрацію іншого речового права на земельну ділянку. 

 



 

 

 2.2. При надані ПП «Віктор і К» в суборенду земельної ділянки площею 

0,5109 га з правом будівництва провести державну реєстрацію договору 

суборенди вищевказаної земельної ділянки після виконання вимог 

підпункту 2.1.  

 2.3. Погодити проектну документацію забудови земельної ділянки з 

Власівською селищною радою. 

 2.4. Суборендарю надати в селищну раду копію Декларації про готовність 

об’єкта до експлуатації згідно з проектно-кошторисною документацією, 

керуючись Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності" та 

укласти з Власівською селищною радою договір про залучення пайових коштів 

замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури 

смт Власівка. 

 2.5. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог ст.96 

Земельного кодексу України. 

 3. При невиконанні умов п.2 дане рішення втрачає чинність 

 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

селищного голови Кравченка В.І., голову комісії з врегулювання архітектурно-

земельних відносин та охорони навколишнього середовища депутата 

Кіндру О.А. і голову комісії з питань промисловості, енергетики, місцевого 

господарства та комунальної власності депутата Вовка Т.В. 

 

 

Селищний голова                                                              А.Бабаченко 

 


