
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 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) надану у постійне 

користування Товариству з 

додатковою відповідальністю 

«Світловодське кар’єроуправління» 

для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємствами, 

що пов’язані з користуванням 

надрами, загальною площею 

240,3713 га за адресою: 

Кіровоградська область, 

м.Світловодськ, смт Власівка, 

вул.Молодіжна, 53 

 

Розглянувши клопотання директора ТДВ «Світловодське 

кар’єроуправління» Т.В.КІЦА від 05.11.2018 № 500 стосовно затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) надану у постійне користування 

Товариству з додатковою відповідальністю «Світловодське кар’єроуправління», 

рішення Власівської селищної ради від 12.09.2018 № 506, ВИТЯГ з Державного 

земельного кадастру про земельну ділянку за номером НВ-3506188172018, дата 

формування 01.11.2018, технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

надану у постійне користування Товариству з додатковою відповідальністю 

«Світловодське кар’єроуправління» для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з 

користуванням надрами, загальною площею 240,3713 га за адресою: 

Кіровоградська область, м.Світловодськ, смт Власівка, вул.Молодіжна, 53, 

Державний акт на право постійного користування землею серія та номер I-КР 

№ 000393, зареєстрований у книзі записів державних актів на право постійного 

користування землею від 07.02.2003 №  6, рішення Господарського суду  

 



ПРОЕКТ 

 

Кіровоградської області від 25.02.2011 року Справа № 5013/59/11, керуючись 

ст.12, 122, 186 Земельного кодексу України, Власівська селищна рада  

ВИРІШУЄ: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) надану у постійне 

користування Товариству з додатковою відповідальністю «Світловодське 

кар’єроуправління» для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням 

надрами, загальною площею 240,3713 га за адресою: Кіровоградська область, 

м.Світловодськ, смт Власівка, вул.Молодіжна, 53. 

 2. 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  


