
 

 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

 

(двадцять шоста сесія сьомого скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

31  жовтня  2017 року                                                                        № 363 

Про надання згоди ПАТ 

«УКРТАНСГАЗ» на поділ 

земельної ділянки 
 

 Заслухавши інформацію селищного голови А.Г.Бабаченка, розглянувши 

клопотання начальника Кременчуцького лінійного виробничого управління 

магістральних газопроводів філії «Управління магістральних газопроводів 

«ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» Кучерука В.М. (вх.№ 414 від 

20.10.2017 року) на поділ земельної ділянки на чотири  окремі за адресою: смт 

Власівка м.Світловодськ, Кіровоградська область, керуючись ст.12, ст.79-1, 

ст.122 Земельного кодексу України, ст.19, ст.56 Закону України «Про 

землеустрій», частини 3 статті 5 Закону України «Про Державний земельний 

кадастр», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи пропозиції постійних депутатських комісій селищної ради, 

Власівська селищна рада 

ВИРІШУЄ: 

  1. Надати згоду Публічному акціонерному товариству «УКРТРАНСГАЗ» 

на поділ земельної ділянки (кадастровий номер 3510945300:50:041:0021) 

площею 0,5445 га, яка знаходиться у постійному користуванні ПАТ 

«УКРТРАНСГАЗ» для обслуговування об'єктів газотранспортної системи 

(Кременчуцьке ЛВУМГ), на чотири окремі земельні ділянки зі збереженням 

цільового призначення: 

земельна ділянка № 1 площею 0,1185 га для обслуговування 

газорозподільної станції ГРС «Власівка», що розташована за адресою: 

Кіровоградська область, місто Світловодськ, смт Власівка, вул.Степова, 28; 

земельна ділянка № 2 площею 0,1500 га для обслуговування  відомчого 

житлового будинку, що розташований за адресою: Кіровоградська область, 

місто Світловодськ, смт Власівка, вулиця Степова, 2; 

земельна ділянка № 3 площею 0,1500 га для обслуговування відомчого 

житлового будинку, що розташований за адресою: Кіровоградська область, 

місто Світловодськ, смт Власівка, вулиця Степова, 4; 

земельна ділянка № 4 площею 0,1260 га для обслуговування під'їзної 

дороги до газорозподільної станції ГРС «Власівка», що розташована за 

адресою: Кіровоградська область, місто Світловодськ, смт Власівка, 

вул.Степова, 28. 



 

 

 

2. Технічну документацію із землеустрою щодо поділу (або об'єднання) 

земельної ділянки, яка знаходиться у постійному користуванні ПАТ 

«УКРТРАНСГАЗ» для обслуговування об'єктів газотранспортної системи 

(Кременчуцьке ЛВУМГ) за адресою: Кіровоградська область, місто 

Світловодськ, смт Власівка погодити з Кіровоградською обласною державною 

адміністрацією. 

3. Рішення Власівської селищної ради від 06.09.2017 № 347 «Про надання 

згоди ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» на поділ земельної ділянки» визнати таким, що 

втратило чинність. 

4. 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 

 


