
 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

 

(дев’ятнадцята позачергова сесія сьомого скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

27  січня  2017 року                                                                        № 269 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

поділу (або об’єднання) земельної 

ділянки, яка находиться у постійному 

користуванні Товариства з додатковою 

відповідальністю «Об’єднання 

Дніпроенергобудпром» для розміщення 

та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд 

будівельних організацій та підприємств 

(код класифікації видів цільового 

призначення земель – J11.03) загальною 

площею 25,0677 га за адресою: 

Кіровоградська область, м.Світловодськ, 

вул.Молодіжна, 63, 63-в 

  

Розглянувши заяви генерального директора ТДВ «ОДЕБ» Марона І.Е. від 

13.01.2017 № 7 про затвердження технічної документації щодо поділу 

земельної ділянки та від 13.012017 № 8 про вилучення земельної ділянки 

площею 5,1857 га на користь ПП «Віктор і К», нотаріально засвідчену заяву 

щодо розподілу земельної ділянки згідно акту № 2 від 04.04.2016 р/№ 2602-

2603, технічну документацію із землеустрою щодо поділу (або об’єднання) 

земельної ділянки, яка находиться у постійному користуванні Товариства з 

додатковою відповідальністю «Об’єднання Дніпроенергобудпром» для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд будівельних організацій та підприємств (код класифікації видів 

цільового призначення земель – J.11.03) загальною площею 25,0677 га за 

адресою: Кіровоградська область, м.Світловодськ, смт Власівка, 

вул.Молодіжна, 63, 63-в, Витяги з Державного земельного кадастру про 

земельну ділянку НВ-3503647092016 від 28.12.2016, НВ-3503647362016 від 

28.12.2016, керуючись ст.25, ст.56 Закону України «Про землеустрій», ст.12, 

ст.92, ст.93, ст.122, ст.186 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи пропозиції постійних 

депутатських комісій селищної ради, Власівська селищна рада 

ВИРІШУЄ: 



 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу (або 

об’єднання) земельної ділянки, яка знаходиться у постійному користуванні 

Товариства з додатковою відповідальністю «Об’єднання 

Дніпроенергобудпром» для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств (код 

класифікації видів цільового призначення земель – J.11.03) загальною площею 

25,0677 га за адресою: Кіровоградська область, м.Світловодськ, смт Власівка, 

вул.Молодіжна, 63, 63-в, 

2. Погодити поділ земельної ділянки комунальної власності 

територіальної громади смт Власівка площею 29,0677 га з кадастровим 

номером 3510945300:50:020:0005 за адресою: Кіровоградська область, 

м.Світловодськ, смт Власівка, вул.Молодіжна, 63, 63-в, що перебуває в 

постійному користуванні Товариства з додатковою відповідальністю 

«Об’єднання Дніпроенергобудпром» на підставі Державного акту на право 

постійного користування серія  №  , виданого 15 грудня 2011 року, 

зареєстрованого в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності 

на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі 

за № 35109003000001 на сформовані в межах категорії земель промисловості, 

транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд будівельних організацій та підприємств: 

Земельну ділянку площею 19,8820 га з кадастровим номером 

3510945300:50:020:0024 по вул.Молодіжна, 63; 

Земельну ділянку площею 5,1857 га з кадастровим номером 

3510945300:50:020:0023 по вул.Молодіжна, 63-в. 

3. Припинити Товариству з додатковою відповідальністю «Об’єднання 

Дніпроенергобудпром» право постійного користування земельною ділянкою 

загальною площею 25,0677 га з кадастровим номером 3510945300:50:020:0005 

за адресою: Кіровоградська область, м.Світловодськ, смт Власівка, 

вул.Молодіжна, 63, 63-в, скасувати державну реєстрацію земельної ділянки та 

зарахувати її до земель запасу Власівської селищної ради. 

4. Виконкому Власівської селищної ради провести державну реєстрацію 

двох земельних ділянок: 

Земельна ділянка площею 19,8820 га з кадастровим номером 

3510945300:50:020:0024 за адресою: Кіровоградська область, м.Світловодськ, 

смт Власівка, вул.Молодіжна, 63; 

Земельна ділянка площею 5,1857 га з кадастровим номером 

3510945300:50:020:0023 за адресою: Кіровоградська область, м.Світловодськ, 

смт Власівка, вул.Молодіжна, 63-в. 

5. Надати Товариству з додатковою відповідальністю «Об’єднання 

Дніпроенергобудпром» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 

загальною площею 19,8820 га з кадастровим номером  3510945300:50:020:0024, 

в тому числі: 19,8820 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств, за 



 

рахунок земель запасу Власівської селищної ради за адресою: Кіровоградська 

область, м.Світловодськ, смт Власівка, вул.Молодіжна, 63. 

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

енергетики, оборони та іншого призначення. 

6. 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. 

7. 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 


