
 

 
ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 
                            

(сорок сьома сесія шостого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

25 квітня 2014 року                                                                   № 515 
 

Про внесення змін в преамбулу та  

п.1 рішення сесії селищної ради  

від 26.12.2001 року за № 241 "Про  

надання земельної ділянки" та в  

рішення селищної ради № 518 від  

20.05.2005 року "Про затвердження  

технічної документації із землеустрою  

та внесення змін в рішення сесії  

селищної ради від 26.12.2001 р. № 241" 

  

 Розглянувши клопотання начальника 17 Державної пожежно-рятувальної 

частини Управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у 

Кіровоградській області від 01.04.2014 року за № 38-ф, Указ Президента 

України "Деякі питання Державної служби України з надзвичайних ситуацій" 

від 16.01.2013 року № 20/2013, Державний акт на право постійного 

користування земельною ділянкою серія ЯЯ № 155147, витяг з Державного 

земельного кадастру № НВ 3500961762014 від 02.04.2014 року, керуючись 

ст.12, ст.92, ст. 123, ст.125, ст.126 Земельного Кодексу України, ст.26 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи пропозиції 

постійно діючих депутатських комісій, селищна рада     

 

ВИРІШИЛА: 

 

 1. Внести зміни в преамбулу та п.1 рішення селищної ради від 26.12.2001 

року за № 241 "Про надання земельної ділянки" та читати в такій редакції: 

  

 "Розглянувши клопотання начальника 17 Державної пожежно-

рятувальної частини Управління державної служби України з надзвичайних 

ситуацій у Кіровоградській області та керуючись  ст.12, ст.92, ст. 123, ст.125, 

ст.126 Земельного Кодексу України, ст.26 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", враховуючи пропозиції постійно діючих комісій, 

селищна рада     

 

ВИРІШИЛА: 

 



 

1.Надати 17 Державній пожежно-рятувальній частині (ДПРЧ-17 

м.Світловодськ) Управління Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій у Кіровоградській області в постійне користування земельну ділянку 

площею 0,098145 га (981,45 кв.м), у тому числі: 981,45 кв.м – забудовані землі 

громадського призначення, кадастровий номер земельної ділянки: 

3510945300:50:020:0001, для обслуговування приміщення пожежної частини за 

адресою: вул.Молодіжна, 59, смт Власівка м.Світловодськ, Кіровоградської 

області. 

 ж) землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики,оборони та 

іншого призначення." 

  

 2. В рішенні селищної ради № 518 від 20.05.2005 року "Про затвердження 

технічної документації із землеустрою та внесення змін в рішення сесії 

селищної ради від 26.12.2001 р. №241" п.2  виключити. 

 

 3. 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.). 

 

 

Селищний голова                                                                      О.Пасько 


