
 

 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

 

(тридцята сесія сьомого скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

11  травня  2018 року                                                                        № 446 

 

Про поновлення Українській 

Православній церкві 

Кіровоградської Єпархії Церква 

Різдва Пресвятої Богородиці 

договору оренди земельної ділянки 

від 28.12.2012 № 128 для 

будівництва та обслуговування 

Недільної школи за адресою: 

вул.Перемоги, буд.№ 1, смт 

Власівка м.Світловодськ 

Кіровоградської області 

 

Розглянувши заяву настоятеля Українській Православній церкві Різдва 

Пресвятої Богородиці Бойко В.З. від 20.04.2018 № , Виписку з Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 

03.03.2014, Статут Української Православної церкви селища Власівка 

м.Світловодськ, Свідоцтво про реєстрацію Статуту від 23.07.1993 № 193, копію 

договору оренди землі від 28.12.2012 № 128, керуючись ст.144 Конституції 

України, ст.ст.12; 79
1
, 122; 124, 125, 126 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 Українській Православній церкві Кіровоградської Єпархії 

Церква Різдва Пресвятої Богородиці договір оренди земельної ділянки від 28 

грудня 2012 р. № 128, строком на 25 років загальною площею 0,2228 га, у тому 

числі: 0,2228 га - забудовані землі під житловою одно- та двоповерховою 

забудовою, для будівництва та обслуговування Недільної школи (згідно цілей 

підрозділу 03.04 класифікації видів цільового призначення земель) за адресою: 

вул.Перемоги, 1, смт Власівка м.Світловодськ, Кіровоградська область. 

Категорія земель - б) землі житлової та громадської забудови. 



 

 

2. Зобов’язати настоятеля Української Православної церкви селища 

Власівка м.Світловодськ Бойко В.З.: 

2.1. З метою визначення кадастрового номеру земельної ділянки 

загальною площею 0,2228 га виготовити технічну документацію із землеустрою 

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

місцевості) для формування земельної ділянки як об'єкта цивільних прав.  

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

Власівською селищною радою договір оренди землі та провести його державну 

реєстрацію. 

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

4. 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 

 


