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ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 
                            

(_________________ сесія сьомого скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

_______________ року                                                                       № _____ 
 

 

Про погодження ДП 

«Світловодський лісгосп» 

виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для подальшої 

передачі в постійне користування в 

межах населеного пункту смт 

Власівка м.Світловодськ 

Кіровоградської області 

 

 Заслухавши інформацію селищного голови А.Г.Бабаченка, розглянувши 

клопотання директора ДП «Світловодський лісгосп» Ісаєва О.С. від 10.11.2017 

№ 457, Статут Державного підприємства «Світловодський лісгосп», 

затвердженого Наказом Державного агентства лісових ресурсів України від 

13.10.2016 № 359, Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 24.10.2016, дата 

державної реєстрації: 07.12.1992, дата та номер запису в ЄДР: 07.02.2005, 

1 440 120 0000 000043, схему земель Крилівського лісництва, враховуючи, що 

земельна ділянка розташована на землях Власівської територіальної громади в 

межах населеного пункту смт Власівка м.Світловодськ, Кіровоградська 

область, керуючись ст.12, ст.79-1, ст.122 Земельного кодексу України, ст.19, 

ст.56 Закону України «Про землеустрій», частини 3 статті 5 Закону України 

«Про Державний земельний кадастр», ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції постійних депутатських 

комісій селищної ради, Власівська селищна рада 

ВИРІШУЄ: 

  1. Погодити державному підприємству «Світловодський лісгосп» 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із 

земель державної власності лісогосподарського призначення для подальшого 

надання у постійне користування орієнтовною площею 75 га для ведення 

лісового господарства, що розташована на території Власівської територіальної 

громади в межах населеного пункту смт Власівка м.Світловодськ, 

Кіровоградська область.  
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2. Для отримання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель державної власності лісогосподарського 

призначення для подальшого надання у постійне користування орієнтовною 

площею 75 га для ведення лісового господарства, що розташована на території 

Власівської територіальної громади в межах населеного пункту смт Власівка 

м.Світловодськ, Кіровоградська область, звернутися до Кіровоградської 

обласної державної адміністрації. 

3. 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 


