
ПРОЕКТ 

 
 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської  області 
                            

(_________________ сесія сьомого скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

_______________ року                                                                    № _____ 
 

Про внесення змін в підпункт 2.1. 

пункту 2 рішення Власівської 

селищної ради від 20.09.2013 № 393 

«Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення меж частини земельної 

ділянки, на яку поширюється право 

суборенди, сервітуту (договору 

строкового земельного сервітуту 

5 (п’ять) років) фізичній особі-

підприємцю Солодрай М.В. для 

обслуговування прибудови 

приміщення та окремого входу 

аптеки та встановлення земельного 

сервітуту по вул.Молодіжна, № 23 в 

смт Власівка»  

 

 Розглянувши заяву фізичної особи–підприємця Солодрай М.В. від 

10.07.2018 року № 255, договір про встановлення строкового земельного 

сервітуту для провадження підприємницької діяльності від 23.09.2018 № 22, 

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію 

права власності від 02.11.2013, технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право 

суборенди, сервітуту (договору строкового земельного сервітуту строком на 

5 (п’ять) років) фізичній особі-підприємцю Солодрай Майї Володимирівні для 

обслуговування прибудови та влаштування окремого входу аптеки по 

вул.Молодіжна, № 23 в смт Власівка, витяг з Державного земельного кадастру 

про земельну ділянку НВ-3500267422013 від 20.06.2013 року, договір купівлі-

продажу від 01.09.2009 року, р№ 11223, технічний паспорт вбудовано-

прибудованого приміщення аптеки, керуючись ст.144 Конституції України, 

пп.34 п.1 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

ст.ст.12; 100; 101; 122; 126 Земельного Кодексу України, Власівська селищна  

рада     

ВИРІШУЄ: 

 



ПРОЕКТ 

 

1. Внести зміни в підпункт 2.1. пункту 2 «Строк дії договору» рішення 

Власівської селищної ради від 20.09.2013 № 393 «Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної 

ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту (договору строкового 

земельного сервітуту 5 (п’ять) років) фізичній особі-підприємцю Солодрай 

М.В. для обслуговування прибудови приміщення та окремого входу аптеки та 

встановлення земельного сервітуту по вул.Молодіжна, № 23 в смт Власівка» та 

викласти в такій редакції: 

«2.1. Строк дії Договору встановлюється на п’ятнадцять років (до 

20.09.2028 року) з моменту прийняття рішення селищної ради від 20.09.2013 

№ 393.». 

2. ФОП Солодрай М.В. зобов’язана укласти з Власівською селищною 

радою додаткову угоду до договір про встановлення строкового земельного 

сервітуту під тимчасовою спорудою для провадження підприємницької 

діяльності та провести її державну реєстрацію. 

3. 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 


