
ПРОЕКТ 

 
 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 
                            

(_________________ сесія сьомого скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

_______________ року                                                                       № _____ 
 

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 

 

Розглянувши заяву гр. України Присмицької К.І. від 16.01.2016 року 

№ 20, договір купівлі-продажу АЗС від 23.12.2016 року про продаж об’єкта 

АЗС № 2 на 80 заправок на добу, що розташований за адресою: Кіровоградська 

область, м.Світловодськ, вул.Молодіжна, 46, Витяг з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 

07.09.2015, керуючись ст.144 Конституції України, пп.34 п.1 ст.26 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.ст.12; 79
1
; 120; 124; 125; 

126 Земельного Кодексу України, Власівська селищна рада       

ВИРІШУЄ: 

 1. Надати громадянці України Присмицькій Катерині Ігорівні в оренду 

строком на 5 років земельну ділянку площею 0,2256 га з кадастровим номером 

3510945300:50:049:0003, у тому числі: 0,2256 га – забудовані землі 

промисловості, які використовуються в комерційних цілях для обслуговування 

автозаправної станції № 2 за адресою: Кіровоградська область, місто 

Світловодськ, смт Власівка, вулиця Молодіжна, 46, в зв’язку з переходом права 

власності на об’єкт нерухомого майна АЗС згідно договору купівлі-продажу 

АЗС від 23.12.2016 року. 

 Категорія земель: ж)  землі промисловості, транспорту, зв’язку, 

енергетики,оборони та іншого призначення. 

 2. Зобов'язати гр. України Присмицьку Катерину Ігорівну укласти з 

Власівською селищною радою договір оренди земельної ділянки площею 

0,2256 га за адресою: Кіровоградська область, місто Світловодськ, смт 

Власівка, вулиця Молодіжна, 46, провести його державну реєстрацію. 

 3. При невиконанні п.2 дане рішення втрачає чинність. 
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4. Контроль за надходженням плати за користування землею на умовах 

оренди покласти на відділ бухгалтерського обліку та звітності. 

 5. 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 


