
 

 
ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

 

(п’ятдесят п’ята сесія шостого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

07 листопада 2014 року                                                                   № 612 

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки для  

подальшого продажу права оренди на  

5 (п’ять) років на земельних торгах  

Виконавчому комітету Власівської  

селищної ради для будівництва та  

обслуговування прибудови до магазину  

за рахунок земель запасу Власівської  

селищної ради по вул.Лівобережна  

(біля будівлі № 12), смт Власівка,  

м.Світловодськ, Кіровоградської області  

та визначення стартової ціни продажу  

на аукціоні права оренди земельної ділянки 

 

 Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

подальшого продажу права оренди на 5 (п’ять) років на земельних торгах 

Виконавчому комітету Власівської селищної ради для будівництва та 

обслуговування прибудови до магазину за рахунок земель запасу Власівської 

селищної ради по вул.Лівобережна (біля будівлі № 12), смт Власівка, 

м.Світловодськ, Кіровоградської області, Витяг з Державного земельного 

кадастру про земельну ділянку № НВ-3501350232014 від 09.10.2014 року, 

Висновок про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки Управління Держземагенства у Світловодському районі віл 02.10.2014 

року № 270, Висновок про погодження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки відділом архітектури та містобудування Світловодської 

міської ради від 22.09.2014 року № 109, Акт прийомки-передачі межових знаків 

від 09.09.2014 року, керуючись ст.144 Конституції України, ст.ст.134-136 

Земельного кодексу України, ст.16 "Про оренду землі", пп.34 п.1ст.26 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи пропозиції 

постійних депутатських комісій селищної ради, Власівська селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для подальшого продажу права оренди на 5 (п’ять) років на земельних торгах 

Виконавчому комітету Власівської селищної ради для будівництва та 



 

обслуговування прибудови до магазину за рахунок земель запасу Власівської 

селищної ради по вул.Лівобережна (біля будівлі № 12), смт Власівка, 

м.Світловодськ, Кіровоградської області. 

 Кадастровий номер земельної ділянки:  3510945300:50:052:0034 

 2. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки загальною площею 

223 кв.м за адресою: вул.Лівобережна (біля будівлі № 12), смт Власівка, 

м.Світловодськ, Кіровоградської області складає – 42254,04 грн. (сорок дві 

тисячі двісті п’ятдесят чотири грн. 04 коп.). 

Стартова ціна продажу на аукціоні права оренди земельної ділянки 

площею 223 кв.м складає 5070,49 грн. (п’ять тисяч сімдесят грн. 49 коп.), що 

становить 12% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

 3. Голові комісії по підготовці, організації та проведенні земельних торгів 

в формі аукціону в смт Власівка Кравченку В.І.: 

 3.1. Забезпечити належну підготовку земельної ділянки до проведення 

аукціону відповідно до чинного законодавства. 

 3.2. Відповідно до частини шостої статті 136 Земельного кодексу України 

визначити виконавця земельних торгів у встановленому законодавством 

порядку та укласти договір про їх проведення. 

 3.3. Про хід виконання даного рішення сесії інформувати Власівську 

селищну раду до 19.12.2014 року. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря селищної ради 

Коваль Г.Т. та на постійну депутатську комісію з врегулювання архітектурно-

земельних відносин та охорони навколишнього середовища (голова комісії 

депутат Мисько С.М.). 

 

 

Селищний голова                                                                       О.Пасько 


