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ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 
                            

(_________________ сесія сьомого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

_______________ року                                                                       № _____ 
 

Про надання згоди ФОП Сушновій 

О.С. на укладення договору 

суборенди на земельну ділянку 

площею 0,0151 га з ТОВ «Стілм» 

за адресою:  вул.Молодіжна, 63-Б, 

смт Власівка, м.Світловодськ, 

Кіровоградська область  

 

 Розглянувши клопотання директора ТОВ «Стілм» від 24.03.2016 № 148, 

клопотання ФОП Сушнової О.С. стосовно надання в суборенду земельної 

ділянки площею 0,0151 га по вул.Молодіжна, 63-Б, договір оренди земельної 

ділянки від 10 лютого 2012 № 122, керуючись Законом України "Про 

регулювання містобудівної діяльності", ст.8 Закону України "Про оренду 

землі", Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.12; п.1 

ст.122; ст.124 Земельного Кодексу України, Власівська селищна рада     

ВИРІШУЄ: 

1. Надати згоду ФОП Сушновій Ользі Семенівні на укладення з ТОВ 

«Стілм» договору суборенди на частину земельної ділянки площею 0,0151 га з 

терміном до 10.02.2017 року для встановлення огорожі, проходу та проїзду  

транспортних засобів по наявному шляху на промислову базу ТОВ «Стілм» 

згідно договору оренди землі від 10 лютого 2012 № 122 за адресою: 

вул.Молодіжна, 63-Б, смт Власівка, м.Світловодськ Кіровоградської області. 

 Кадастровий номер земельної ділянки: 35109945300:50:020:0002. 

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

енергетики, оборони та іншого призначення. 

2. Зобов'язати ТОВ «Стілм»: 

2.1. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

в натурі (на місцевості) меж части земельної ділянки, на яку поширюється 

право суборенди, площею 0,0151 га, в тому числі: 0,0151 га - забудовані землі 

промисловості, для встановлення огорожі, проходу та проїзду транспортних 

засобів по наявному шляху на промислову базу ТОВ «Стілм», що проходить по 

земельній ділянці, яку орендує ФОП Сушнова О.С. згідно договору оренди 

землі від 10.02.2012 № 122 за адресою: вул.Молодіжна, 63-Б, смт Власівка, 

м.Світловодськ Кіровоградської області. 
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2.2. Погодити вищезазначену документацію з Власівською селищною 

радою. 

2.3. Провести державну реєстрацію договору суборенди та надати один 

примірник договору суборенди у селищну раду. 

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

 4. 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 


