
 

 
ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

 

(п’ятдесят сьома сесія шостого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

19  грудня  2014 року                                                                      № 662 

 

Про надання в оренду гр. Королю В.М. 

земельної ділянки площею 1,1980 га 

для будівництва та обслуговування  

промислової бази (база буро вибухових  

робіт) за адресою: вул.Молодіжна, 53-а, 

смт Власівка, м.Світловодськ  

Кіровоградської області 
 

 Розглянувши заяву гр. України Короля В.М. від 19.12.2014 року, рішення 

Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області від 09.12.2014 

року справа № 401/4914/14-п, витяг з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про реєстрацію права власності ін.№ 31109050, витяг з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку площею 1,1980 га за 

номером НВ-3500760632013 від 23.12.2013 року про земельну ділянку площею 

1,1980 га, керуючись ст.144 Конституції України, пп.34 п.1 ст.26 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.ст.12; 79
1
; 120; 124; 125; 

126 Земельного Кодексу України, Власівська селищна рада       

ВИРІШИЛА: 

 1. Надати громадянину України Королю Віктору Михайловичу в оренду 

строком на 49 років земельну ділянку площею 1,1980 га, у тому числі за 

земельними угіддями: 1,1980 га – забудовані землі промисловості, для 

будівництва та обслуговування виробничої бази (база буровибухових робіт) за 

адресою: вул.Молодіжна, 53-а, смт Власівка, м.Світловодськ, Кіровоградської 

області в зв’язку з переходом права власності на об’єкти нерухомого майна по 

рішенню Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області від 

09.12.2014 року справа № 401/4914/14-п.  

  Кадастровий номер земельної ділянки  № 3510945300:50:020:0019.  

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

енергетики, оборони та іншого призначення. 

 2. Зобов'язати гр. Короля В.М. укласти з Власівською селищною радою 

договір оренди земельної ділянки площею 1,1980 га по вул.Молодіжна, 53-а в 

смт Власівка та провести його державну реєстрацію. 

 



 

 

 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 Мисько С.М.) та 

заступника селищного голови Кравченка В.І.. 

 

Селищний голова                                                                 О.Пасько 


