
ПРОЕКТ 

 
 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 
                            

(_________________ сесія сьомого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

_______________ року                                                                       № _____ 
 
 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду строком 

на 29 (двадцять дев’ять) років 

Товариству з обмеженою 

відповідальністю «Стілм» для 

будівництва та обслуговування 

промислової бази за рахунок земель 

запасу Власівської селищної ради по 

вул.Молодіжна, 63-а, смт Власівка 

м.Світловодськ Кіровоградської 

області, та надання в оренду 

земельної ділянки загальною 

площею 0,9107 га 

 

 Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Стілм» 

від 19.07.2016 № 371, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду строком на 29 (двадцять дев’ять) років Товариству з обмеженою 

відповідальністю «Стілм» для будівництва та обслуговування промислової бази 

за рахунок земель запасу Власівської селищної ради по вул.Молодіжна, 63-а, 

смт Власівка м.Світловодськ Кіровоградської області, висновок про 

погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

Управління Держгеокадастру у Світловодському районі від 20.06.2016 № 222,  

витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 11.07.2016 № 

НВ-3502922792016, керуючись ст.144 Конституції України, пп.34 п.1 ст.26 

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.ст.12; 111; 122; 

123; 124; 125; 126 Земельного Кодексу України, Законом України "Про оренду 

землі", Власівська селищна рада 

ВИРІШУЄ: 

 



ПРОЕКТ 

 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду строком на 29 (двадцять дев’ять) років Товариству з обмеженою 

відповідальністю «Стілм» для будівництва та обслуговування промислової бази 

за рахунок земель запасу Власівської селищної ради по вул.Молодіжна, 63-а, 

смт Власівка м.Світловодськ Кіровоградської області. 

 2. Надати Товариству з обмеженою відповідальністю «Стілм» в оренду 

строком на 29 (двадцять дев’ять) років земельну ділянку загальною площею 

0,9107 га (кадастровий номер земельної ділянки 3510945300:50:020:0022), з 

них: 0,9107 га – забудовані землі промисловості, для будівництва та 

обслуговування промислової бази за адресою: Кіровоградська область, 

м.Світловодськ, смт Власівка, вул.Молодіжна, 63-а, за рахунок земель запасу  

Власівської селищної ради.  

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

енергетики, оборони та іншого призначення. 

3. На частину земельної ділянки площею 0,0124 га встановлено 

обмеження у використанні, а саме: право проїзду на транспортному засобі по 

наявному шляху до земель загального користування Власівської селищної ради.    

4. Орендна плата за використання земельних ділянок складає 7 відсотків 

від нормативної грошової оцінки земельних ділянок відповідно до рішення сесії 

селищної ради від 18.01.2011 року за № 33 із змінами. 

5. 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 

 

 
 


