
ПРОЕКТ 

 
 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської  області 
                            

(_________________ сесія сьомого скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

_______________ року                                                                    № _____ 
 

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 (біля 

транспортної бази ПП«Віктор і К») 

  

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 № 361 від 23.08.2013 р., враховуючи протокольне 

рішення конкурсної комісії з питань закупівлі послуг з виконання робіт із 

землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на 

конкурентних засадах Власівської селищної ради від 19.03.2019 р. та пропозиції 

депутатських комісій, Власівська селищна рада   

ВИРІШУЄ: 

 1. Затвердити Протокол 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 (біля транспортної бази ПП «Віктор і К»), що додається. 
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2. Визначити переможцем конкурсу з відбору виконавця послуг з 

виконання робіт з землеустрою Комунальне підприємство "Архітектурно-

виробниче бюро" код ЄДРПОУ 22219874.  

3. Укласти з КП "Архітектурно-виробниче бюро" договір на виконання 

послуг з виконання робіт з землеустрою, а саме: виготовлення та погодження в 

установленому законодавством порядку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 1,4688 га для подальшого продажу права оренди на 

5 (п’ять) років на земельних торгах Виконавчому комітету Власівської 

селищної ради для будівництва та обслуговування транспортного цеху за 

рахунок земель запасу Власівської селищної ради по вул.Молодіжна, 53-а, смт 

Власівка, м.Світловодськ. Кіровоградська область (біля транспортної бази ПП 

«Віктор і К»). 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

депутатську комісію селищної ради з питань промисловості, енергетики, 

місцевого господарства та комунальної власності (голова комісії депутат 

КІНДРА О.А.). 

 

 

 

Селищний голова                                                                   А.Г.БАБАЧЕНКА 


