
 

 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

 

(тридцять друга позачергова сесія сьомого скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

17  липня  2018 року                                                                        № 489 

 

Про продовження строку дії 

договору на встановлення 

строкового особистого земельного 

сервітуту на право розміщення 

тимчасової споруди для 

провадження підприємницької 

діяльності на території Власівської 

селищної ради  

 

Розглянувши заяву ФОП Івасюка Мирослава Ярославовича про 

продовження строку дії строкового особистого земельного сервітуту на право 

розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності 

на земельній ділянці за адресою: вул.Молодіжна біля буд.№ 15-б, смт Власівка 

м.Світловодськ Кіровоградська область, керуючись статями 98-102, 122, 126 

Земельного кодексу України, статтею 28 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», наказом Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства від 21.10.2011 року № 244, 

керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Порядком розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності на території Власівської селищної ради, затверджений рішенням 

сесії Власівської селищної ради від 16.11.2012 № 237, ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи пропозиції постійних 

депутатських комісій селищної ради, Власівська селищна рада 

ВИРІШУЄ: 

1. Продовжити фізичній особі-підприємцю Івасюку Мирославу 

Ярославовичу строк дії договору про встановлення строкового особистого 

земельного сервітуту на право розміщення тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності на 10 років на земельну ділянку 

загальною площею 0,0040 га з кадастровим номером 3510945300:50:056:0038, у 

тому числі 0,0040 га – забудовані землі житлової та громадської забудови з 

трьома і більше поверхами, яка використовується для обслуговування 

торгівельного павільйону площею 30 кв.м за адресою: вул.Молодіжна біля 

буд.№ 15-б, смт Власівка м.Світловодськ, Кіровоградська область, за рахунок 

земель комунальної власності Власівської селищної ради. 



 

 

Категорія земель: б) землі житлової та громадської забудови. 

2. Зобов'язати ФОП Івасюка М.Я. в місячний строк укласти з 

Власівською селищною радою договір про встановлення строкового 

особистого земельного сервітуту на право розміщення тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності на земельну ділянку площею 

0,0040 га за адресою: вул.Молодіжна біля буд.№ 15-б, смт Власівка, 

м.Світловодськ, Кіровоградська область, та провести його державну 

реєстрацію. 

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

4. Контроль за надходженням плати за користування землею на умовах 

оренди покласти на відділ бухгалтерського обліку та звітності та земельно-

комунальний відділ селищної ради. 

5. 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 

 


