
 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

 

(дев'ята сесія сьомого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

22  квітня  2016 року                                                                        № 116 
 
 

Про відмову в наданні дозволу 

гр.України Коваленку В.П. на 

розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

для ведення садівництва та 

надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в 

оренду для ведення особистого 

селянського господарства за 

адресою: вул.Труда, біля будинку 

№ 2-а, смт Власівка, 

м.Світловодськ, Кіровоградська 

область 

 

Розглянувши заяву гр.України Коваленка В.П. від 18.02.2016 № 42 

стосовно надання безоплатно у власність земельної ділянки площею 0,07 га для 

ведення садівництва біля присадибної ділянки по вул.Труда, 2-а, заяву від 

22.04.2016 про надання земельної ділянки орієнтовною площею 0,06 га для 

ведення садівництва в оренду, керуючись Державними санітарними правилами 

планування та забудови населених пунктів, затверджених Міністерством 

охорони здоров’я в Україні від 19.06.1996 № 173, п.10т ДБН 360-92*, ст.12, 

ст.112, ст..114, ст.122, ст.123 Земельного кодексу України, Державними 

санітарними правилами планування та забудови населених пунктів від 

19.06.1996 №173, ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні" та враховуючи пропозиції постійних депутатських комісій селищної 

ради, Власівська селищна рада 

ВИРІШУЄ: 

1. Відмовити в наданні дозволу гр.України Коваленку Віктору Петровичу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

приватну власність площею 0,07 га для ведення садівництва в зв’язку з тим, що 

земельна ділянка (вул.Труда, 2-а,) розташована в санітарно-захисній зоні 

підприємства ПП «Віктор і К». 



 

2.  Надати дозвіл гр.України Коваленку Віктору Петровичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

орієнтовною площею 0,0600 га строком на 25 років для ведення особистого 

селянського господарства, що розташована в санітарно-захисній зоні 

підприємства ПП «Віктор і К», за адресою: вул.Труда, біля будинку № 2-а, 

смт Власівка м.Світловодськ Кіровоградської області.  

Категорія земель: б) землі сільськогосподарського призначення. 

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з врегулювання архітектурно-земельних відносин та 

охорони навколишнього середовища (голова комісії депутат Кіндра О.А.). 

 

 

 

Селищний голова                                                              А.Бабаченко 


