
 

 
ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 
 

(двадцять друга сесія сьомого скликання) 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

від 26 травня 2017 року 
 

1.  Про внесення змін до селищного бюджету на  2017  рік. 

2.  Про відстрочення проміжних виборів депутатів Власівської селищної 

ради в одномандатних округах №№ 15, 20, 22. 

3.  Про розірвання договору про визначення податкового агента щодо 

справляння туристичного збору від 05.05.2014 з фізичною особою-

підприємцем Гордійчук О.А. 

4.  Про внесення змін в п.1 рішення Власівської селищної ради від 

25 квітня 2014 року № 511 «Про визначення податкових агентів щодо 

справляння туристичного збору на території Власівської селищної 

ради». 

5.  Про поновлення Товариству з обмеженою відповідальністю 

«Техінвестпостач» договору оренди землі від 25.03.2011 № 113 по 

вул.Східна, 7, смт Власівка, м.Світловодськ, Кіровоградська область. 

6.  Про внесення змін в рішення Власівської селищної ради від 14.06.2013 

№ 329 «Про надання згоди ПАТ "Укргідроенрго" на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне 

користування на території Власівської селищної ради». 

7.  Про внесення змін в назву та п.5рішення сесії селищної ради від 

27.01.2017 № 269 «Про затвердження технічної документації 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-б». 

8.  Про розірвання договору оренди землі від 23.12.2016 року з фізичною 

особою–підприємцем Сушновою О.С. по вул.Молодіжна, 63-б в 

смт Власівка. 

 



 

9.  Про надання в оренду гр. України Собчак Г.М.. строком на 49 років 

земельну ділянку площею 0,5551 га для обслуговування промислових 

гаражів по вул.Молодіжна,  63-б, смт Власівка, м.Світловодськ 

Кіровоградської області. 

10.  Про розірвання договору оренди землі від 27.01.2017 року з 

громадянкою України Присмицькою К.І. по вул.Молодіжна, 46 в 

смт Власівка. 

11.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) загальною площею 0,1173 га гр.України Лавріненко О.А. 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул.Полтавська, 40, 

смт Власівка, м. Світловодськ, Кіровоградська область, та передачу 

земельної ділянки безоплатно у приватну власність. 

12.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) загальною площею 0,1500 га гр.України Сердюк Ніні 

Василівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

вул.Колгоспна, 10, смт Власівка, м. Світловодськ, Кіровоградська 

область, та передачу земельної ділянки безоплатно у приватну 

власність. 

13.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність шляхом безоплатної передачі гр.України Сердюк 

Ніні Василівні для ведення особистого селянського господарства за 

рахунок земель, що перебувають у комунальній власності землі запасу 

Власівської селищної ради за адресою: вул.Колгоспна, 10, смт Власівка, 

м.Світловодськ, Кіровоградської області, та передачу земельної ділянки 

безоплатно у приватну власність. 

14.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність шляхом безоплатної передачі громадянці України 

Куксі Зінаїді Іванівні для ведення індивідуального садівництва за 

рахунок земель, що перебувають у комунальній власності землі запасу 

Власівської селищної ради, за адресою: вул.Зелена, 138, смт Власівка,  

м.Світловодськ, Кіровоградська обл., та надання земельної ділянки у 

приватну власність. 

15.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність шляхом безоплатної передачі гр.України 

Мататанову Сергію Вікторовичу для ведення індивідуального 

садівництва за рахунок земель, що перебувають у комунальній 

власності землі запасу Власівської селищної ради, за адресою: СТ 

«Восход», вул.№ 8, діл.№ 1, смт Власівка, м.Світловодськ, 

Кіровоградська обл. та надання земельної ділянки у приватну власність. 

 



 

16.  Про внесення змін в п.1 рішення Власівської селищної ради від 

13 грудня 2016 № 222 «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою гр. України Король А.В. щодо відведення Земельної 

ділянки в оренду для ведення садівництва за адресою: вул.В.Івасюка, 

№ 3, смт Власівка, м.Світловодськ, Кіровоградська область» 

17.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою гр.України 

Завгородній Т.О. щодо відведення земельної ділянки у приватну 

власність для ведення садівництва за адресою: вул.Шевченка, № 50, 

смт Власівка, м.Світловодськ, Кіровоградська область 

18.  Про надання громадянину України Витришку Д.С. безоплатно у 

приватну власність земельної ділянки площею 0,0812 га за адресою: 

Кіровоградська область, м.Світловодськ, смт Власівка, вул.Заводська, 

буд.52-а 

19.  Про плату за місце поховання іногородніх громадян на цвинтарі селища 

Власівка 

20.  Про надання дозволу на порушення об’єктів благоустрою пов’язане з 

виконанням робіт по прокладенню водопровідної мережі по вулиці 

Енергетична до буд.№ 6 та № 8. 

21.  Різне. 

 


