
 

 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

 

(двадцять четверта сесія сьомого скликання) 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

від 28 липня 2017 року 
 

 Про депутатський запит депутата ЖАРІКОВОЇ Л.М. 

1.  Про відстрочення проміжних виборів депутатів Власівської селищної 

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

19 Про надання згоди КВКП «Водограй» на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості), на яку поширюється право сервітуту для 

будівництва зовнішньої водопровідної мережі по вулиці Труда від 

будинку № 2 до будинку № 32, смт Власівка, м.Світловодськ, 

Кіровоградська область. 

 Про надання дозволу КВКП «Водограй» на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне 

користування для будівництва та обслуговування очисних споруд 

селища за адресою: Кіровоградська область, м.Світловодськ, смт 

Власівка, вул.Кременчуцька, 11. 

 Про затвердження перед проектних робіт «Реконструкція 

каналізаційних очисних споруд з їх підключенням до мережі смт 

Власівка Кіровоградська область». 

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

3.  Про продовження на 2018 рік дію рішення селищної ради від 30.01.2015 

№ 668 "Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки на 2015-2017 рік на території Власівської 

селищної ради" (із змінами). 

4.  Про внесення змін в рішення сесії селищної ради від 30.01.2015 № 670 

«Про встановлення фіксованих ставок єдиного податку для суб'єктів 

господарської діяльності–фізичних осіб у смт Власівка». 

5.  Про внесення змін в рішення сесії селищної ради від 30.01.2015 

№ 671«Про встановлення транспортного податку». 

6.  Про внесення змін в рішення Власівської селищної ради від 22.04.2016 

№ 97 «Про заборону поховання іногородніх громадян на цвинтарі 

смт Власівка». 



 

 

7.  Про затвердження повторної експертної оцінки нерухомого майна 

об’єктів оренди комунальної власності територіальної громади селища 

Власівка. 

8.  Про затвердження повторної експертної оцінки нерухомого майна 

об’єктів оренди комунальної власності територіальної громади селища 

Власівка. 

9.  Про затвердження повторної експертної оцінки нерухомого майна 

об’єктів оренди комунальної власності територіальної громади селища 

Власівка. 

10.  Про затвердження повторної експертної оцінки нерухомого майна 

об’єктів оренди комунальної власності територіальної громади селища 

Власівка. 

11.  Про затвердження повторної експертної оцінки нерухомого майна 

об’єктів оренди комунальної власності територіальної громади селища 

Власівка. 

12.  Про затвердження повторної експертної оцінки нерухомого майна 

об’єктів оренди комунальної власності територіальної громади селища 

Власівка. 

13.  Про затвердження повторної експертної оцінки нерухомого майна 

об’єктів оренди комунальної власності територіальної громади селища 

Власівка. 

14.  Про прийняття безоплатно до комунальної власності водопровідної 

мережі від вул.Шевченка до житлових будинків № 6 та № 8 по 

вул.Енергетична в смт Власівка, та надання дозволу на безоплатну 

передачу водопровідної мережі у господарське відання КВКП 

«Водограй». 

15.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється 

право суборенди, сервітуту (договору строкового земельного сервітуту 

строком на три місяця), КВКП «Водограй» для будівництва 

зовнішнього водопроводу за адресою: вул.Чумацька, вул.Березова, 

вул.Незалежності смт Власівка м.Світловодськ Кіровоградської області, 

та встановлення земельного сервітуту. 

16.  Про розірвання договору оренди землі від 27.01.2017 року з 

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

смт Власівка. 

17.  Про надання в оренду ТОВ «УКРМАСЛОТРЕЙД» строком на 25 років 

земельну ділянку площею 0,2256 га для обслуговування автозаправної 

станції № 2 по вул.Молодіжна, 46, смт Власівка, м.Світловодськ 

Кіровоградської області. 
  



 

 

18.  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. 

19.   

20.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється 

право суборенди, сервітуту (договору строкового земельного сервітуту 

терміном на п’ять років), Приватному підприємству «Віктор і К» на 

право будівництва каналізаційної насосної станції за адресою: 

вул.Молодіжна, смт Власівка м.Світловодськ Кіровоградської області, 

та встановлення земельного сервітуту. 

21.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) загальною площею 0,1500 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за адресою: вул.Зелена, 35-а, смт Власівка, 

м.Світловодськ, Кіровоградська область, та надання земельної ділянки 

безоплатно у приватну власність гр.Горпиничу О.П. 

22.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

складання документів, що посвідчують право власності на земельну 

ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку за 

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

вул.Північна, 19, та надання гр.Жуковській Н.М. безоплатно у приватну 

власність земельну ділянку площею 0,1130 га. 

23.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) загальною площею 0,1204 га гр.України Саламатніковій 

Марині Сергіївні для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) за 

адресою: вул.Березова, 13, смт Власівка, м.Світловодськ, 

Кіровоградська область та передачу земельної ділянки безоплатно у 

приватну власність. 

24.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) загальною площею 0,1120 га гр.України Шуліці 

Володимиру Яковичу для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 

адресою: вул.Чумацька, 20-а, смт Власівка, м.Світловодськ, 

Кіровоградська область, та передачу земельної ділянки безоплатно у 

приватну власність. 
  



 

 

25.  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 і споруд (присадибна ділянка) 

гр.України Близнюк Л.С. за адресою: Кіровоградська область, 

м.Світлоаодськ, смт Власівка, вул.Березова, 18. 

26.  Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) 

гр.України Хейлик Н.Б. за адресою: Кіровоградська область, 

м.Світловодськ, смт Власівка , вул.Березова, 11. 

27.  Про надання дозволу гр.України Лєбєдєву А.С. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність 

для ведення індивідуального садівництва за адресою: вул.Зелена, 90, 

смт Власівка, м.Світловодськ, Кіровоградська область. 

28.  Про надання дозволу гр.України Рощині Т.М. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність 

для будівництва та обслуговування індивідуального гаражу за адресою: 

вул.Східна, 15-г, смт Власівка, м.Світоводськ, Кіровоградська область. 

29.  Про розірвання договору оренди землі від 28.12.2013 року з 

громадянкою України Король Іриною Федорівною по 

вул.Енергетична, 4, смт Власівка. м.Світловодськ, Кіровоградська 

область. 

30.  Про надання в оренду гр. України Король А.В. строком на 49 років 

земельної ділянки площею 0,0720 га для обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 

адресою: Кіровоградська область, м.Світловодськ, смт Власівка 

вул.Енергетична, 4 в зв'язку переходом права власності на житловий 

будинок. 

31.  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» 

32.  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 
  



 

 

33.  Про внесення змін в назву та п.5 рішення 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». 

34.  Про затвердження протоколу аукціону з продажу майна від 17.08.2016 

року та затвердження проекту договору купівлі-продажу майна шляхом 

продажу на аукціоні. 

35.  Різне. 
 


