
 

 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

 

(тридцять третя сесія сьомого скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

12  вересня  2018 року                                                                        № 518 

 

Про встановлення строкового 

земельного сервітуту в інтересах 

фізичної особи-підприємця 

ОЛІЙНИКА Андрія Володимировича 

строком на 15 років на земельні 

ділянки площею 0,0019 га та 

0,0005 га для обслуговування 

торгівельного павільйону за адресою: 

Кіровоградська область, 

м.Світловодськ, смт Власівка, 

вул.Молодіжна, біля будівлі № 15 

 

 Розглянувши заяву фізичної особи-підприємця ОЛІЙНИКА Андрія 

Володимировича від 11.09.2018 стосовно надання на умовах земельного 

сервітуту земельної ділянки площею 0,0019 га та земельної ділянки площею 

0,0005 га для обслуговування торгівельного павільйону кіоску по вул. 

Молодіжна біля будівлі № 15, керуючись ст.144 Конституції України, пп.34 п.1 

ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.ст.12; 122; 

ст.99, ст.100; 101; Земельного Кодексу України, Порядком розміщення 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, 

затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово–комунального господарства України 21.10.2011 року № 244, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.11.2011 року № 1330/20011, 

враховуючи пропозиції постійно діючих комісії селищної ради, Власівська 

селищна рада 

ВИРІШУЄ: 

1. Встановити строковий земельний сервітут в інтересах фізичної особи-

підприємця ОЛІЙНИКА Андрія Володимировича строком на 15 (п'ятнадцять) 

років на земельну ділянку площею 0,0019 га з кадастровим номером 

35109300:50:056:0045, у тому числі: 19 кв.м – забудовані землі, під житловою 

забудовою з трьома і більше поверхами для обслуговування торгівельного 

павільйону, за адресою: Кіровоградська область, м.Світловодськ, смт Власівка, 

вул.Молодіжна, біля будівлі № 15. 



 

 

Категорія земель: б) землі житлової та громадської забудови. 

2. Встановити строковий земельний сервітут в інтересах фізичної особи-

підприємця ОЛІЙНИКА Андрія Володимировича строком на 15 (п'ятнадцять) 

років на земельну ділянку площею 0,0005 га з кадастровим номером 

35109300:50:056:0045, у тому числі: 5 кв.м – забудовані землі, під житловою 

забудовою з трьома і більше поверхами для обслуговування торгівельного 

павільйону, за адресою: Кіровоградська область, м.Світловодськ, смт Власівка, 

вул.Молодіжна, біля будівлі № 15. 

Категорія земель: б) землі житлової та громадської забудови. 

3. Зобов'язати ФОП ОЛІЙНИКА Андрія Володимировича : 

3.1. Укласти з Власівською селищною радою договір строкового 

земельного сервітуту на земельну ділянку площею 0,0019 га, кадастровий 

номер: 35109300:50:056:0045 за адресою: Кіровоградська область, 

м.Світловодськ, смт Власівка, вул.Молодіжна, біля будівлі №15. 

3.2. Укласти з Власівською селищною радою договір строкового 

земельного сервітуту на земельну ділянку площею 0,0005 га, кадастровий 

номер: 35109300:50:056:0033 за адресою: Кіровоградська область, 

м.Світловодськ, смт Власівка, вул.Молодіжна, біля будівлі №15. 

3.3. Здійснити проведення благоустрою прилеглої території на відстані 

10 метрів від межі орендованої земельної ділянки. 

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

Земельного кодексу України. 

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

5. Рішення від 11.05.2018 № 466 вважати недійсним. 

6. Плата по договору земельного сервітуту вноситься ФОП 

ОЛІЙНИКОМ А.В. у грошовій формі у розмірі 12 відсотків від нормативної 

грошової оцінки землі згідно рішення сесії Власівської селищної ради від 

31.10.2017 № 359. 

7. Контроль за надходженням плати за користування землею на умовах 

оренди покласти на відділ бухгалтерського обліку та звітності. 

 8. 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 


