
ПРОЕКТ 

 
 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської  області 
                            

(_________________ сесія сьомого скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

_______________ року                                                                       № _____ 
 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

поділу та об’єднання земельної ділянки 

Публічному акціонерному товариству 

«УКРТРАНСГАЗ» для обслуговування 

об’єктів газотранспортної системи 

(Кременчуцьке ЛВУМГ) за адресою: 

вул.Степова, 2, 4, 28, смт Власівка 

м.Світловодськ, Кіровоградська область   

 

  Розглянувши клопотання Публічного акціонерного товариства 

«УКРТРАНСГАЗ» від 01.02.2018 № 44 щодо затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки для 

обслуговування об’єктів газотранспортної системи (Кремечуцьке ЛВУМГ) за 

адресою: вул.Степова, №№ 2, 4, 28, смт Власівка м.Світловодськ, 

Кіровоградської області, Технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

та об’єднання земельної ділянки Публічному акціонерному товариству 

«УКРТРАНСГАЗ» для обслуговування об’єктів газотранспортної системи 

(Кремечуцьке ЛВУМГ) за адресою: вул.Степова, №№ 2, 4, 28, смт Власівка 

м.Світловодськ, Кіровоградської області, ВИТЯГИ з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індексний 

номер витягу: 80235371, 80221273 від 13.02.2017, Свідоцтво про право 

власності на нерухоме майно індексний номер: 25837489 від 20.08.2014, серія 

САК №205537, САК № 205538, Витяг з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про реєстрацію права власності індексний номер: 25837811, 

Витяги з Державного земельного кадастру про земельну ділянку номера 

витягів: НВ-3505286692018, НВ-3505286732018, НВ-3505286702018, керуючись 

ст.25, ст.56 Закону України «Про землеустрій», ст.12, ст.122, ст.186  Земельного 

кодексу України, пунктами 4, 5 розділу II Прикінцевих та перехідних положень 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо розмежування земель державної та комунальної власності», ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи пропозиції 

постійних депутатських комісій селищної ради, Власівська селищна рада 

ВИРІШУЄ: 



ПРОЕКТ 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельної ділянки Публічному акціонерному товариству 

«УКРТРАНСГАЗ» для обслуговування об’єктів газотранспортної системи 

(Кременчуцьке ЛВУМГ) за адресою: вул.Степова, №№ 2, 4, 28, смт Власівка 

м.Світловодськ, Кіровоградської області.  

2. Погодити поділ земельної ділянки державної власності загальною 

площею 0,5445 га з кадастровим номером 3510945300:50:041:0021 за адресою: 

вул.Степова, №№ 2, 4, 28, смт Власівка м.Світловодськ, Кіровоградської 

області, яка належить Публічному акціонерному товариству «УКРТРАНСГАЗ» 

на підставі Державного акту на право постійного користування земельною 

ділянкою серія ЯЯ № 16244, що зареєстрований в Книзі записів реєстрації 

державних актів за № 030838300004 від 10.07.2008 року, сформовані в межах 

категорії земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 

іншого призначення для обслуговування об’єктів газотранспортної системи 

(Кременчуцьке ПВУМГ): 

Земельну ділянку № 1 площею 0,2445 га з кадастровим номером 

3510945300:50:041:0154 для обслуговування газотранспортної станції ГРС 

«Власівка» за адресою: Кіровоградська область, м.Світловодськ смт 

Власівка, вул.Степова, 28; 

Земельну ділянку № 2 площею 0,1500 га з кадастровим номером 

3510945300:50:041:0152 для обслуговування відомчого житлового будинку 

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

вул.Степова, 2;. 

Земельну ділянку №3 площею 0,1500 га з кадастровим номером 

3510945300:50:041:0153 для обслуговування відомчого житлового будинку 

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

вул.Степова, 4. 

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з врегулювання архітектурно-земельних відносин та 

охорони навколишнього середовища (голова комісії депутат Кіндра О.А.). 

 

 

 

Селищний голова                                                                        А.Г.Бабаченко 


