
 

 
ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 
                            

(сорок сьома сесія шостого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

25 квітня 2014 року                                                                    № 518 

 

Про відміну рішення селищної ради  

від 20.09.2013 року за № 392 "Про  

затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення меж  

частини земельної ділянки, на яку  

поширюється право суборенди, сервітуту  

(договору строкового земельного сервітуту  

строком на 5 (п’ять) років) фізичній особі- 

підприємцю Васильчишину Г.Є. для  

обслуговування тимчасової споруди  

(торговельного павільйону) та провадження  

підприємницької діяльності, встановлення  

земельного сервітуту по вул.Молодіжна в  

районі будівлі № 15 (біля пошти) в смт Власівка"  

та розірвання договору про встановлення  

строкового сервітуту під тимчасовою спорудою  

для провадження підприємницької діяльності" 

 

 Розглянувши заяву фізичної особи-підприємця Васильчишина Г.Є. від 

26.03.2014 року за № 11, договір купівлі-продажу тимчасової споруди від 

26.03.2014 року, договір про встановлення строкового сервітуту під 

тимчасовою спорудою для провадження підприємницької діяльності від 

23.09.2013 року, керуючись ст.141 Земельного Кодексу України, ст.102 

Земельного кодексу України, ст.26 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" та враховуючи пропозиції постійних депутатських 

комісій селищної ради, селищна рада     

 

ВИРІШИЛА: 

       

 1. Відмінити рішення селищної ради від 20.09.2013 року за № 392 "Про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту 

(договору строкового земельного сервітуту строком на 5 (п’ять) років) фізичній 

особі-підприємцю Васильчишину Г.Є. для обслуговування тимчасової споруди  



 

(торговельного павільйону) та провадження підприємницької діяльності, 

встановлення земельного сервітуту по вул.Молодіжна".  

  

 2. Розірвати з фізичною особою-підприємцем Васильчишиним Геннадієм 

Євгенійовичем договір про встановлення строкового сервітуту під тимчасовою 

спорудою для провадження підприємницької діяльності від 23.09.2013 року  на 

земельну ділянку площею 0,0048 га (кадастровий номер земельної ділянки: 

3510945300:50:056:0013) по вул.Молодіжна біля будівлі №15 (пошта) в зв’язку 

з його добровільною відмовою від земельного сервітуту. 

  

 3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань врегулювання архітектурно-земельних відносин 

та охорони навколишнього середовища (голова комісії депутат Мисько С.М.). 

 

 

Селищний голова                                                                      О.Пасько 


