
 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

 

(дев’ятнадцята позачергова сесія сьомого скликання) 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

від 27 січня 2017 року 
 

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

2.  Про затвердження експертної оцінки нерухомого майна 

об’єктів оренди комунальної власності територіальної громади 

селища Власівка. 

3.  Про затвердження експертної оцінки нерухомого майна 

об’єктів оренди комунальної власності територіальної громади 

селища Власівка. 

4.  Про затвердження експертної оцінки нерухомого майна 

об’єктів оренди комунальної власності територіальної громади 

селища Власівка. 

5.  Про затвердження експертної оцінки нерухомого майна 

об’єктів оренди комунальної власності територіальної громади 

селища Власівка. 

6.  Про затвердження експертної оцінки нерухомого майна 

об’єктів оренди комунальної власності територіальної громади 

селища Власівка. 

7.  Про затвердження експертної оцінки нерухомого майна 

об’єктів оренди комунальної власності територіальної громади 

селища Власівка. 

8.  Про затвердження експертної оцінки нерухомого майна 

об’єктів оренди комунальної власності територіальної громади 

селища Власівка. 

9.  Про внесення змін в преамбулу рішення сесії селищної ради 

від 23.09.2013 року № 361 "Про затвердження Порядку 

закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки 

земель та визначення виконавця земельних торгів на 

конкурентних засадах та створення комісії з питань закупівлі 

послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та 

визначення виконавця земельних торгів на конкурентних 



 

засадах". 

10.  Про поновлення фізичній особі-підприємцю Голощапову М.І. 

договору оренди землі від 19 січня 2012 року № 117 по 

вул.Молодіжна біля пошти буд.№ 15, смт Власівка, 

м.Світловодськ, Кіровоградська область. 

11.  Про розірвання договору оренди землі від 20.03.2015 № 150 з 

ТОВ «БВТ ГРУП» по вул.Молодіжна, 46, в смт Власівка. 

12.  Про надання в оренду гр. України Присмицькій К.І. строком 

на 5 років земельної ділянки площею 0,2256 га для 

обслуговування АЗС № 2 по вул.Молодіжна, 46, смт Власівка, 

м.Світловодськ Кіровоградської області. 

13.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки загальною площею 0,0600 га для передачі в 

оренду гр.України Коваленко С.І. для ведення особистого 

селянського господарства за адресою: вул.Труда біля 

житлового будинку № 2, смт Власівка, м.Світловодськ, 

Кіровоградської області, та надання земельної ділянки в 

оренду. 

14.  Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) загальною площею 0,1500 га гр.України 

Герасименко Т.І. .для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка) за адресою: вул.Чкалова, 14, смт 

Власівка, м.Світловодськ, Кіровоградська область, та передачу 

земельної ділянки безоплатно у приватну власність. 

15.  Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

та споруд (присадибна ділянка) гр.України Вялову О.Л. за 

адресою: Кіровоградська область, м.Світловодськ, смт 

Власівка, вул.Молодіжна, 53. 

16.  Про надання дозволу гр.України Сердюк Н.В. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

приватну власність для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: вул.Колгоспна, 10, смт Власівка, 

м.Світловодськ, Кіровоградська область. 

 

 



 

 

17.  Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) у власність для ведення 

садівництва гр.України Коваленку О.В. за адресою: 

вул.Зелена, 77, смт Власівка м.Світловодськ, Кіровоградської 

області. 

18.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

гр.України Штепі Р.В. щодо відведення земельної ділянки 

безоплатно у приватну власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку і господарських споруд 

(присадибна ділянка) за адресою: вул.Зелена, 77-а, смт 

Власівка, м.Світловодськ Кіровоградської області. 

19.  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної 

ділянки в натурі (на місцевості), на яку поширюється право 

встановлення земельного сервітуту в інтересах ПП "Віктор і 

К" для будівництва та обслуговування каналізаційної насосної 

станції (КНС), за адресою: вул.Молодіжна, смт Власівка 

м.Світловодськ Кіровоградської області. 

20.  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. 

21.  Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування масло-екстраційного заводу по переробці сої 

за адресою: Кіровоградська область, м.Світловодськ, смт 

Власівка,     вул.Молодіжна, 63-в. 
 


