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ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 
                            

(_________________ сесія сьомого скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

_______________ року                                                                       № _____ 
 
 

Про поновлення гр.України 

Білоусу А.С. договору оренди 

землі від 01.07.2012 № 126 за 

адресою: Кіровоградська область, 

м.Світловодськ, смт Власівка, 

вул.Східна біля котельні селища  

 

 Розглянувши заяву гр.України Білоуса А.С., договір оренди земельної 

ділянки від 01.07.2012 № 126, зареєстрований у відділі Держкомзему у 

м.Світловодськ 28 вересня 2012 № 351090004000141, керуючись ст.ст.12, 122, 

124 Земельного кодексу України, ст.33 Закону України "Про оренду землі", 

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

враховуючи пропозиції постійних депутатських комісій селищної ради, 

Власівська  селищна  рада       

ВИРІШУЄ: 

1. Поновити громадянину України Білоусу Андрію Сергійовичу договір 

оренди земельної ділянки від 01.07.2012 № 126, зареєстрований у відділі 

Держкомзему у м.Світловодськ 28 вересня 2012 № 351090004000141, 

загальною площею 0,1318 га, у тому числі: 1318,42 м
2 

 - забудовані землі, під 

житловою забудовою з трьома і більше поверхами, які використовуються в 

комерційних цілях, для будівництва та обслуговування автостоянки строком на 

15 років за адресою: Кіровоградська область, м.Світловодськ, смт Власівка, 

вул.Східна біля котельні селища (Східна,15). 

Категорія земель: б)  землі житлової та громадської забудови. 

2. Замовник зобов'язаний:: 

2.1. З метою визначення кадастрового номеру земельної ділянки 

загальною площею 0,1318 га виготовити технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для отримання Витягу з Державного земельного кадастру про 

земельну ділянку.  

2.2. У місячний термін з дня прийняття цього рішення укласти із 

Власівською селищною радою договір оренди землі та провести його державну 

реєстрацію. 
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2.3. Здійснити проведення благоустрою прилеглої території на відстані 10 

метрів від автостоянки і утримувати її в належному санітарному стані, 

встановити урни для сміття в кількості 2 шт. 

2.4. Зробити біля автостоянки штучне освітлення. 

2.5. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог ст.96 

Земельного кодексу України. 

3. При невиконанні умов п.2 дане рішення втрачає чинність. 

 

 

 

Селищний голова                                                                        А.Бабаченко 


