
 

 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

 

(сорок перша сесія сьомого скликання) 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

від 19 квітня 2019 року 

 

1.  Депутатські запити. 

2.  Про проведення проміжних виборів депутатів Власівської селищної 

ради в одномандатних округах № 15, 20, 22. 

3.  Про затвердження Програми організації та проведення громадських 

робіт у смт Власівка на 2019-2020 роки 

4.  Про затвердження звіту № ЖИХТКЖ871-499 з незалежної оцінки 

комунального майна Власівської територіальної громади смт Власівка 

– котла водогрійного КВГМ-30-150, що знаходиться за адресою: 

Кіровоградська область, м.Світловодськ, смт Власівка, вул.Східна, 11, 

та надання дозволу КП «Власівські мережі» на відчуження 

вищезазначеного майна шляхом продажу. 

5.  Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення загальною площею 

0,5551 га за кадастровим номером 3510945300:50:020:0002, яка 

знаходиться у комунальній власності Власівської селищної ради, 

надана в оренду. строком на 49 років громадянці України СОБЧАК 

Ганні Михайлівні для обслуговування промислових гаражів за 

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

вул.Молодіжна, 63-б. 

6.  Про надання згоди КВКП «Водограй» на укладення договору по 

встановленню сервітуту на частину земельної ділянки площею 

0,0360 га з ТДВ «ОДЕБП» для будівництва та обслуговування 

каналізаційного колектора за адресою: вул.Кременчуцька, 11, смт 

Власівка, м.Світловодськ, Кіровоградська область 

7.  Про надання згоди ТОВ «Гідросенд» на будівництво вагонних 

тензометричних ваг на орендованій земельній ділянці за адресою: 

Кіровоградська область, місто Світловодськ, смт Власівка, вулиця 

Молодіжна, № 65. 

8.  Про надання згоди ТОВ «Гідросенд» на будівництво вагонних 

тензометричних ваг на орендованій земельній ділянці за адресою: 

Кіровоградська область, місто Світловодськ, смт Власівка, вулиця 

Молодіжна, в районі ТОВ «Гідросенд». 



 

 

9.  Про надання згоди ПП "Віктор і К" на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості), на яку поширюється право сервітуту, 

для будівництва траси трубопроводів від виробничої ділянки № 3 до 

виробничої ділянки № 2 по вул.Молодіжна, смт Власівка. 

10.  Про продовження громадянці України ДЯЧЕНКО Л.В. договору 

оренди землі № 91/041038300005 від 01 лютого 2009 р. для 

будівництва та обслуговування дитячого кафе з житловими 

приміщеннями за адресою: вул.Східна (біля лісопаркової зони), смт 

Власівка, м.Світловодськ, Кіровоградська область. 

11.  Про затвердження Протоколу від 19.03.2019 р. засідання комісії 

Власівської селищної ради з відбору виконавця послуг з виготовлення 

проекту землеустрою земельної ділянки для подальшого продажу 

права оренди на земельних торгах для будівництва та обслуговування 

транспортного цеху за адресою: Кіровоградська область, 

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

12.  Про затвердження Протоколу від 19.03.2019 р. засідання комісії 

Власівської селищної ради з відбору виконавця послуг з виготовлення 

проекту землеустрою земельної ділянки для подальшого продажу 

права оренди на земельних торгах для будівництва та обслуговування 

транспортного цеху за адресою: Кіровоградська область, 

м.Світловодськ, смт Власівка, вул.Східна (в районі котельні селища). 

13.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) на умовах оренди загальною площею 0,0872 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

провулок Робочий, 13, смт Власівка м.Світловодськ, Кіровоградська 

область, та надання земельної ділянки безоплатно в оренду громадянці 

Республіки Узбекистан МАСАГУТОВІЙ Л.Г. 

14.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) загальною площею 0,0790 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка) за адресою: вул.Полтавська, 28, смт Власівка 

м.Світловодськ, Кіровоградська область, та передачу земельної 

ділянки безоплатно у приватну власність гр.України ІВАСЮК Ю.М. 

15.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) загальною площею 0,1401 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка) за адресою: вул.Долинська, 18, смт Власівка 

м.Світловодськ, Кіровоградська область, та передачу земельної 

ділянки безоплатно у приватну власність гр.України ЗОЗУЛІ Н.П. 

 



 

 

16.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) загальною площею 0,1491 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка) за адресою: вул.Жовтнева, 12, смт Власівка 

м.Світловодськ, Кіровоградська область, та надання земельної ділянки 

безоплатно у приватну власність гр.України ПАРИГІНІЙ І.М. 

17.  Про вибір місця для тимчасового складування опалого листя та гілок 

на території Власівської селищної ради. 

18.  Про проведення незалежного аудиту та направлення до НКРЕКП 

тарифів на послуги з централізованого теплопостачання, що надаються 

комунальним підприємством «Власівські мережі» Власівської 

селищної ради. 

19.  Про надання згоди КВКП «Водограй» на укладення договору по 

встановленню сервітуту на частину земельної ділянки площею 0,0260 

га з ПП «Віктор і К» для будівництва та обслуговування 

каналізаційного колектора за адресою: вул.Кременчуцька, 11, смт 

Власівка, м.Світловодськ, Кіровоградська область 

20.  Про внесення змін в договір оренди землі від 16.06.2010 

№ 99/351090004000004 

21.  Про внесення змін до рішення селищної ради від 18.12.2018р № 562 

«Про селищний бюджет на 2019 рік». 

22.  Про надання згоди виконкому селищної ради на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення в постійне користування земельної 

ділянки орієнтовною площею 1,8700 га загальноосвітній школі I-III 

ступенів № 8 за адресою: Кіровоградська область, м.Світловодськ, смт 

Власівка, вул.Труда, № 86. 

23.  Різне. 
 


