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ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської  області 
                            

(_________________ сесія сьомого скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

_______________ року                                                                    № _____ 
 

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 

 

 Розглянувши клопотання директора КВКП «Водограй» 

КРАВЧЕНКА В.І., клопотання генерального директора ТДВ «Об’єднання 

Дніпроенергобудпром» МАРОНА І.Е. від 14.03.2019 № 140, схему розміщення 

земельної ділянки, керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", п.7 ст.36 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", 

ст.12; 99, 100, 101 Земельного Кодексу України, Положенням про порядок 

залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури смт Власівка, затвердженого рішенням сесії від 07.02.2014 року 

№ 469, Власівська селищна рада     

ВИРІШУЄ:  

 1. Надати згоду Комунальному водопровідно-каналізаційному 

підприємству «Водограй» на укладення з Товариством з додатковою 

відповідальністю «Об’єднання Дніпроенергобудпром» договору про 

встановлення земельного сервітуту на частину земельної ділянки площею 

0,0360 га для будівництва та обслуговування каналізаційного колектора, який 

знаходиться на території очисних споруд селища та проходить по землі КВКП 

«Водограй», що виділена підприємству на праві постійного користування 

земельною ділянкою за адресою: вул.Кременчуцька, 11, смт Власівка, 

м.Світловодськ, Кіровоградська область. 

 2. Зобов'язати ТДВ «Об’єднання Дніпроенергобудпром»: 

 2.1. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

в натурі (на місцевості) меж земельного сервітуту на частину земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,0360 га, в тому числі: 360 кв.м – забудовані землі 
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промисловості, строком на п’ять років для будівництва та обслуговування 

каналізаційного колектора, який проходить по землі КВКП «Водограй» та 

виділена підприємству на праві постійного користування земельною ділянкою 

за адресою: вул.Кременчуцька, 11, смт Власівка, м.Світловодськ, 

Кіровоградська область. 

 Категорія земель - ж) землі промисловості, транспорту, зв’язку, 

енергетики, оборони та іншого призначення. 

 2.2. Погодити вищезазначену документацію з Власівською селищною 

радою та провести її державну реєстрацію. 

 2.3. Надати в селищну раду копію Декларації про готовність об’єкта до 

експлуатації згідно з проектною документацією керуючись Законом України 

"Про регулювання містобудівної діяльності". 

 2.4. Укласти з Власівською селищною радою договір про залучення 

пайових коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури смт Власівка. 

 3. При невиконанні п.2 дане рішення втрачає чинність.»  

 4. 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.БАБАЧЕНКА 


