
 

 

 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

 

(двадцять сьома сесія сьомого скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

22  грудня  2017 року                                                                        № 392 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) загальною площею 

0,0015 га на підставі рішення сесії 

Власівської селищної ради від 06 

вересня 2017 № 348 ФОП 

Пасічнику В.В. в оренду за 

адресою: вул.Молодіжна, 

смт Власівка, м.Світловодськ, 

Кіровоградська область, та 

внесення змін в рішення сесії 

селищної ради від 06.09.2017 

№ 348 

 

 Розглянувши заяву ФОП Пасічника В.В. від 06.11.2017 № 361, технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,0015 га на підставі 

рішення сесії Власівської селищної ради від 06 вересня 2017 № 348 фізичній 

особі-підприємцю Пасічнику Віталію Володимировичу в оренду терміном на 

15 (п'ятнадцять) років для обслуговування торговельного павільйону за 

адресою: вул. Молодіжна біля житлового будинку № 17, смт Власівка 

м.Світловодськ Кіровоградської області, рішення сесії селищної ради від 

06.09.2017 № 348, витяг з Державного земельного кадастру про земельну 

ділянку площею 0,0015 га від 03.11.2017, номер витягу НВ-3505004602017, 

керуючись ст.144 Конституції України, пп.34 п.1 ст.26 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", ст.ст.12; 122; 123: 124; 126 Земельного 

Кодексу України, наказом Міністерства регіонального розвитку, Власівська 

селищна рада  

ВИРІШУЄ: 

 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною 

площею  0,0015 га  на  підставі  рішення  сесії  Власівської  селищної  ради  від  



 

 

 

06 вересня 2017 № 348 фізичній особі-підприємцю Пасічнику Віталію 

Володимировичу в оренду терміном на 15 (п'ятнадцять) років для 

обслуговування торговельного павільйону за адресою: вул.Молодіжна біля 

житлового будинку № 17, смт Власівка м.Світловодськ Кіровоградської 

області. 

 2. Внести зміни в пункт 1 та підпункти 2.1, 2.2 пункту 2 рішення 

Власівської селищної ради від 06.09.2017 № 348, а саме: 

В пункті 1 та підпункті 2.1 цифри «0,001482 га» замінити цифрами 

«0,0015 га»; 

В пункті 1 цифри «14,82 м
2» 

замінити на цифри «15 м
2
». 

В підпункті 2.2. слова «У місячний термін з дня прийняття цього 

рішення» замінити словами «В термін до 25 грудня 2017 року». 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з врегулювання архітектурно-земельних відносин та 

охорони навколишнього середовища (голова комісії депутат Кіндра А.О.) 

 

 

 

Селищний голова                                                                       А.Бабаченко 


