
 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

 

(дванадцята позачергова сесія сьомого скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

12  серпня  2016 року                                                                        № 152 

 
 

Про внесення змін в рішення 

селищної ради від 26.04.2014 

№ 513 «Про затвердження 

Переліку вільних земельних 

ділянок несільськогосподарського 

призначення, які підлягають 

продажу або продажу прав на них 

на земельних торгах (аукціоні), на 

території Власівської селищної 

ради» 

 

 Заслухавши інформацію заступника селищного голови Бабаченка А.Г. з 

метою включення в добір земельних ділянок комунальної власності земельну 

ділянку площею 0,0135 га по вул.Молодіжна, 15-б, Протокол засідання комісії з 

добору земельних ділянок комунальної власності, які виставляються для 

продажу або прав на них на конкурентних засадах (земельних торгах) від 

06.08.2016, керуючись ст.12, ст.134 Земельного кодексу України, ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції 

постійних депутатських комісій селищної ради, Власівська селищна рада  

ВИРІШУЄ: 

1. Внести зміни в рішення селищної ради від 26.04.2014 № 513 «Про 

затвердження Переліку вільних земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення, які підлягають продажу або продажу прав на них на земельних 

торгах (аукціоні), на території Власівської селищної ради», а саме:  

Доповнити Додаток № 1 до рішення селищної ради від 26.04.2014 № 513 

пунктом 10: 

 

№ 

п/п 

місцезнаходження 

земельної ділянки 

 

цільове 

призначення 

(функціональне 

Використання) 

площа 

земельної 

ділянки 

(га) 

кадастровий 

номер 

земельної 

ділянки 

умови 

продажу 

термін 

оренди 

(років) 

10. вул.Молодіжна,  

15-б 

землі житлової 

та громадської 

забудови 

0,0135  аукціон 

на право 

оренди 

5(п’ять) 



 

2. Надати згоду виконавчому комітету Власівської селищної ради на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 

0,0135 га для подальшого продажу права оренди на 5 років на земельних торгах 

для будівництва та обслуговування прибудови до магазину «Господар» за 

рахунок земель запасу Власівської селищної ради за адресою: 

вул.Молодіжна, 15-б, смт Власівска, м.Світловодськ, Кіровоградська область. 

 

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 


