
ПРОЕКТ 
 

 
 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської  області 
                            

(_________________ сесія сьомого скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

_______________ року                                                                    № _____ 
 
 

Про затвердження Протоколу від 

12.11.2018 засідання комісії з 

питань закупівлі послуг з 

виконання робіт із землеустрою, 

оцінки земель та визначення 

виконавця земельних торгів на 

конкурентних засадах Власівської 

селищної ради та результату 

конкурсного відбору виконавця 

послуг на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки 

несільськогосподарського 

призначення площею 0,5551га за 

адресою: Кіровоградська область, 

м.Світловодськ, смт Власівка, вул. 

Молодіжна, 63-б 

 

 Керуючись ст.ст.12, 136 Земельного Кодексу України, ст.26 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні", Порядком закупівлі послуг з 

виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця 

земельних торгів на конкурентних засадах та створення комісії з питань 

закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення 

виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого рішенням 

Власівської селищної ради від 23.08.2013 №361, рішенням сесії Власівської 

селищної ради від 12.09.2018 № 503, Власівська селищна рада  

ВИРІШУЄ: 

 1. Затвердити Протокол від 12.11.2015 засідання комісії з питань  

закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення 

виконавця земельних торгів на конкурентних засадах Власівської селищної 

ради та результати конкурсного відбору виконавця послуг на проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення площею 0,5551 га за адресою: Кіровоградська область, 

м.Світловодськ, смт Власівка, вул.Молодіжна, 63-б.  

 



ПРОЕКТ 

 

 2. Визначити переможцем конкурсу з відбору виконавця послуг на 

проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення площею 0,5551 га за адресою: 

Кіровоградська область, м.Світловодськ, смт Власівка, вул.Молодіжна, 63-б 

фізичну особу-підприємця ГЛУЩЕНКА Романа Миколайовича. 

 3. Укласти з ФОП ГЛУЩЕНКОМ Р.М. договір про виконання послуг на 

проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення площею 0,5551 га за адресою: 

Кіровоградська область, м.Світловодськ, смт Власівка, вул.Молодіжна, 63-б  

 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

депутатську комісію селищної ради з врегулювання архітектурно-земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища (голова комісії депутат 

КІНДРА О.А.) 

 

 

 

Селищний голова                                                                 А.Г.БАБАЧЕНКО  


