
ПРОЕКТ 

 
 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 
                            

(_________________ сесія сьомого скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

_______________ року                                                                       № _____ 
 
 

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 

 

 Розглянувши заяву генерального директора ПП «Віктор і К» від 

06.07.2017 № , технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту 

(договору строкового земельного сервітуту терміном на 5 (п’ять) років), 

Приватному підприємству «Віктор і К» для будівництва каналізаційної 

насосної станції за адресою: вул.Молодіжна, смт Власівка м.Світловодськ 

Кіровоградської області, витяг з Державного земельного кадастру про земельну 

ділянку від 23.05.2017 НВ-3504356072017, керуючись ст.144 Конституції 

України, пп.34 п.1 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", ст.ст.12; 100; 101; 111; 122; 126 Земельного Кодексу України, наказом 

Міністерства регіонального розвитку, Власівська селищна рада  

ВИРІШУЄ: 

 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, 

сервітуту (договору строкового земельного сервітуту терміном на 5 (п’ять) 

років), Приватному підприємству «Віктор і К» для будівництва каналізаційної 

насосної станції за адресою: вул.Молодіжна, смт Власівка м.Світловодськ 

Кіровоградської області. 



ПРОЕКТ 

 

 2. Встановити строковий земельний сервітут в інтересах Приватного 

підприємства «Віктор і К» строком на 5 (п’ять) років на земельну ділянку 

площею 0,0100 га, у тому числі: 0,0100 га – забудовані землі промисловості, для 

будівництва каналізаційної насосної станції з кадастровим номером 

3510945300:50:049:0015 за адресою: вул.Молодіжна, смт Власівка 

м.Світловодськ Кіровоградської області.  

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

енергетики, оборони та іншого цільового призначення. 

 3. Замовник зобов’язаний: 

 3.1. Укласти з Власівською селищною радою договір про встановлення 

строкового земельного сервітуту. 

 3.2. Використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням. 

 4. Плата по договору сервітуту вноситься замовником у грошовій формі у 

розмірі орендної плати за землю 7 відсотків від нормативної грошової оцінки 

землі згідно рішення сесії Власівської селищної ради від 18.01.2011 року № 33 

із змінами.   

 5. Надати повноваження підпису договору земельного сервітуту 

селищному голові. 

 6. Контроль за надходженням плати за користування землею на умовах 

строкового сервітуту покласти на відділ бухгалтерського обліку та звітності. 

7. 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 


