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ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської  області 
                            

(_________________ сесія сьомого скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

_______________ року                                                                       № _____ 
 

 

Про надання в оренду гр.України 

Король І.Ф. строком на 49 років 

земельної ділянки загальною 

площею 0,0506 га для будівництва 

та обслуговування магазину за 

адресою: вул.Молодіжна, 14, смт 

Власівка м.Світловодськ 

Кіровоградської області 

 

Розглянувши заяву гр.України Король І.Ф. від 05.07.2018 № 249,  договір 

купівлі продажу будівлі магазину з надвірними будівлями від 22.05.2018 

№ 1387, що розташовані на земельній ділянці загальною площею 0,0506 га за 

адресою: вул.Молодіжна, 14, смт Власівка, м.Світловодськ, Кіровоградська 

область, Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності номер запису права власності 26255777 від 

22.06.2018, Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку НВ-

3505782042018 від 18.06.2018, керуючись ст.144 Конституції України, пп.34 п.1 

ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.ст.12; 79
1
; 

120; 124; 125; 126 Земельного Кодексу України, Власівська селищна рада       

ВИРІШУЄ: 

1. Надати громадянці України Король Ірині Федорівні в оренду строком 

на 49 років земельну ділянку загальною площею 0,0506 га з кадастровим 

номером 3510945300:50:050:0036, у тому числі : 0,0506 га - забудовані землі, 

під житловою забудовою з трьома і більше поверхами для будівництва та 

обслуговування магазину з надвірними будівлями за адресою: вул.Молодіжна, 

14, смт Власівка м.Світловодськ Кіровоградської області, в зв’язку з договором 

купівлі-продажу нерухомого майна від 22.05.2018 № 1387. . 

Категорія земель: б) землі житлової та громадської забудови. 

 2. Зобов'язати гр.України Король Ірину Федорівну в місячний строк 

укласти з Власівською селищною радою договір оренди земельної ділянки 

площею 0,0506 га за адресою: вул.Молодіжна, 14, смт Власівка м.Світловодськ 

Кіровоградської області, провести його державну реєстрацію. 

 3. При невиконанні п.2 дане рішення втрачає чинність. 
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4. Контроль за надходженням плати за користування землею на умовах 

оренди покласти на відділ бухгалтерського обліку та звітності. 

 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 


