
 

 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

 

(двадцять четверта сесія сьомого скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

28  липня  2017 року                                                                        № 323 

Про відмову ТОВ «Стілм» в 

наданні згоди на продаж шляхом 

викупу та проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки 

для обслуговування промислової 

бази за адресою: вул.Молодіжна, 

63-а смт Власівка, м.Світловодськ, 

Кіровоградська область 

 

 Розглянувши заяву директора ТОВ «Стілм» Короля С.М. (вх.№ 179 від 

28.04.2017 року) про надання дозволу на викуп земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення загальною площею 0,9107 га, 

кадастровий номер земельної ділянки 3510945300:50:020:0022, яка розташована 

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

Молодіжна, 63-а, беручи до уваги відсутність Витягу з технічної документації 

про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, на підставі якої 

нараховується сума авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної 

ділянки, відповідно до абз.1 ч.8 ст.128 Земельного кодексу України 

фінансування робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

здійснюється за рахунок внесеного покупцем авансу, що не може бути більшим 

ніж 20% вартості земельної ділянки, визначеної за нормативною грошовою 

оцінкою земельної ділянки, в зв'язку з невизначенням коефіцієнта, що 

характеризує функціональне використання земельної ділянки (Кф), а також 

зважаючи на те, що виявлені недостовірні відомості у поданих документах, а 

саме Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності від 26.04.2017 року, індексний номер витягу 

85836227,  враховуючи, що орендна плата за вказану земельну ділянку входить 

в дохідну частину бюджету Власівської селищної ради на 2017 рік, керуючись 

ст.12, п.5 ст.128 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26, ст.59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги висновок 

депутатської комісії селищної ради, Власівська селищна  рада       

ВИРІШУЄ: 

 



 

 

 1. Відмовити ТОВ «Стілм» у надані згоди на продаж шляхом викупу та 

проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення площею 0,9107 га, кадастровий номер 

земельної ділянки 3510945300:50:020:0022, яка розташована за адресою: 

Кіровоградська область, м.Світловодськ, смт Власівка, вулиця Молодіжна, 63-а. 

2. Контроль за виконанням цього 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 


