
 

 

 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

 

(двадцять дев'ята сесія сьомого скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

14  лютого  2018 року                                                                        № 425 

Про надання в оренду фізичній 

особі-підприємцю Шиліній Н.В. 

строком на 5 років земельну 

ділянку площею 0,5915 га для 

будівництва та обслуговування 

промислової бази за адресою: 

Кіровоградська область, 

м.Світловодськ, смт Власівка, 

вул.Східна, 11-а 

 

Розглянувши заяву фізичної особи-підприємця Шиліної Н.В. від 

05.02.2018 № 32 стосовно надання в оренду земельної ділянки площею 

0,5915 га для будівництва та обслуговування промислової бази по 

вул.Східна, 11-а, рішення Світловодського міськрайонного суду 

Кіровоградської області від 11 квітня 2016 року Справа №401/153/16-ц; 

2/401/261/16, Інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного 

реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого 

майна щодо об’єкта нерухомого майна від 27.05.2017, номер інформаційної 

довідки 60061415, Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна: 

реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 932501435109, ВИПИСКА з 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань від 17.12.2017, ВИТЯГ з реєстру платників єдиного 

податку від 28.12.2017, копію договору оренди землі від 30.04.2014 № 142, 

Свідоцтво про смерть гр.Шиліна О.М. від 07.04.2015 Серія I-КЕ № 294565, 

керуючись ст.144 Конституції України, ст.4, ст.7 Закону України «Про оренду 

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

ст.ст.12; 120, 122; 124; 125; 126 Земельного Кодексу України, Власівська 

селищна рада       

ВИРІШУЄ: 

 1. Надати фізичній особі-підприємцю Шиліній Наталії Володимирівні в 

оренду строком на 5 (п'ять) років земельну ділянку площею 0,5915  га з  

 

 



 

 

 

кадастровим номером 3510945300:50:041:0109, у тому числі: 5915 кв.м – 

забудовані землі промисловості, які використовуються для будівництва та  

обслуговування промислової бази за адресою: Кіровоградська область, місто 

Світловодськ, смт Власівка, вулиця Східна, 11-а, в зв’язку з переходом права 

власності на об'єкти нерухомості на підставі рішення Світловодського 

міськрайонного суду, серія та номер: справа 401/153/16-ц; 2/401/261/16.  

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

енергетики, оборони та іншого призначення. 

 2. Орендна плата за землю вноситься орендарем ФОП Шиліною Н.В. у 

грошовій формі в розмірі 8% від нормативної грошової оцінки землі з 

урахуванням щорічних коефіцієнтів індексації.  

3. Зобов'язати ФОП Шиліну Н.В. в місячний термін укласти з 

Власівською селищною радою договір оренди земельної ділянки площею 

0,5915 га за адресою: Кіровоградська область, місто Світловодськ, смт 

Власівка, вулиця Східна, 11-а та провести його державну реєстрацію. 

 4. При невиконанні п.3 дане рішення втрачає чинність. 

5. Контроль за надходженням плати за користування землею на умовах 

оренди покласти на відділ бухгалтерського обліку та звітності та земельно-

комунальний відділ селищної ради. 

 6. 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 


