
 

 

 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

 

(тридцять третя сесія сьомого скликання) 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

від 12 вересня 2018 року 

 
 

1.  Депутатські запити. 

2.  Про проведення проміжних виборів депутатів Власівської селищної 

ради в одномандатних округах № 15, 20, 22. 

3.  Про внесення змін в рішення Власівської селищної ради від 25.04.2014 

№ 512 «Про затвердження Переліку земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, які підлягають продажу на 

підставі цивільно-правових договорів на території Власівської 

селищної ради» 

4.  Про надання згоди виконкому селищної ради на проведення 

експертної грошової оцінки для продажу земельної ділянки гр.України 

СОБЧАК Г.М. по вул.Молодіжна, 63-б, в смт Власівка м.Світловодськ 

Кіровоградської області 

5.  Про надання дозволу гр.України СОБЧАК Ганни Михайлівни на 

укладення договору суборенди на земельну ділянку площею 0,5551 га 

з ТОВ «ХІМПРОФІЛЬ» за адресою: вул.Молодіжна, 63-б, смт Власівка 

м.Світловодськ Кіровоградської області. 

6.  Про надання дозволу КВКП «Водограй» на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне 

користування для будівництва та обслуговування дренажної системи 

очисних споруд селища за адресою: Кіровоградська область, 

м.Світловодськ, смт Власівка, вул.Кременчуцька, 11. 

7.  Про надання дозволу Товариству з додатковою відповідальністю 

«Світловодське кар’єроуправління» на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 

240,3713 га для розміщення та експлуатації будівель, споруд 

підприємства за адресою: вул.Молодіжна, 53, смт Власівка, 

м.Світловодськ, Кіровоградська область. 

8.  Про найменування нових вулиць в смт Власівка м.Світловодськ 

Кіровоградської області. 
 



 

 

 

9.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою гр.України 

НЕВЕДРІНУ С.В щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

приватну власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) за 

адресою: провулок Свободи, 1, смт Власівка, м.Світловодськ, 

Кіровоградська область. 

10.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою гр.України 

КРИВЕНКУ В.В. щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

приватну власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) за 

адресою: провулок Свободи, 3, смт Власівка, м.Світловодськ, 

Кіровоградська область. 

11.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою гр.України 

РИЖЕНКУ Ю.А. щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

приватну власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) за 

адресою: провулок Свободи, 5, смт Власівка, м.Світловодськ, 

Кіровоградська область. 

12.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою гр.України 

БАЛИМУ О.В. щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

приватну власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) за 

адресою: вул.Кременчуцька, 1-а, смт Власівка, м.Світловодськ, 

Кіровоградська область. 

13.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою гр.України 

КОВАЛЕНКУ І.В. щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

приватну власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) за 

адресою: вул.Кременчуцька, 1-б, смт Власівка, м.Світловодськ, 

Кіровоградська область. 

14.  Про надання дозволу гр.України ЗЕЛЕНОВІЙ Г.І. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну 

власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Кіровоградська область, м.Світловодськ, смт Власівка, вул.Героїв 

Дніпра, 49. 

15.  Про надання дозволу гр.України ІЛЬЄВСЬКОМУ М.П. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну 

власність для будівництва та обслуговування індивідуального гаражу 

за адресою: ГК «Навігатор», ряд № 15, гараж № 6, смт Власівка, 

м.Світоводськ, Кіровоградська область. 
 

  



 

 

 

16.  Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) гр.України ПЕРЕРВІ З.Т. за адресою: Кіровоградська 

область, м.Світловодськ, смт Власівка, вул.Піщана, 12 

17.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) загальною площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка) за адресою: вул.Героїв Дніпра, 88, смт Власівка 

м.Світловодськ, Кіровоградська область, та передачу земельної 

ділянки безоплатно у приватну власність гр.України КОТЛЯР А.А. 

18.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність шляхом безоплатної передачі громадянину 

України РУДЕНКУ С.М. для ведення індивідуального садівництва за 

рахунок земель, що перебувають у комунальній власності - землі 

запасу Власівської селищної ради, за адресою: вул.Молодіжна, біля 

присадибної земельної ділянки № 1/3, смт Власівка, м.Світловодськ, 

Кіровоградська обл., та надання земельної ділянки у приватну 

власність. 

19.  Про виконання селищного бюджету за півріччя 2018 року 

20.  Про внесення змін та доповнень в додаток № 1 Програми соціально-

економічного розвитку селища на 2018 рік, затвердженої рішенням 

сесії від 15 січня 2018 року № 408 

21.  Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік. 

22.  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. 
 

 


