
 

 
ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 
                            

(сорок сьома сесія шостого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

25 квітня 2014 року                                                                    № 520 

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки в  

оренду на 5 (п’ять) років громадянці  

України Коваль Н.А. для обслуговування  

приміщення кафе "Казка" за адресою:  

вул.Східна, 5, смт Власівка та надання  

земельної ділянки в оренду 

 

 Розглянувши заяву громадянки України Коваль Н.А. від 31.03.2014 року 

за № 85, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду на 5 

(п’ять) років громадянці України  Коваль Н.А. для обслуговування приміщення 

кафе "Казка" за рахунок земель запасу Власівської селищної ради по 

вул.Східна, 5  смт Власівка м.Світловодська, Кіровоградської області, свідоцтво 

№ 270 про право власності на приміщення по вул.Східна, 5, видане на підставі 

рішення Власівської селищної ради від 27 вересня 2006 року, технічний 

паспорт на кафе "Казка", виданий СМБТІ м.Світловодська від 27.03.2006 року, 

висновок про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки Управління Держземагенства у Світловодському районі від 24.03.2014 

року за № 96, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку за 

номером НВ-35009 44322014 від 25.03.2014 року, керуючись ст.144 Конституції 

України, пп.34 п.1 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", ст.ст.12;118; 122; 125;126 Земельного Кодексу України, селищна  рада     

 

ВИРІШИЛА: 

 

 1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду на 5 (п’ять) років громадянці України Коваль Наталії Анатоліївні для 

обслуговування приміщення кафе "Казка" за рахунок земель запасу Власівської 

селищної ради по вул.Східна, 5 смт Власівка м.Світловодська, Кіровоградської 

області. 

 2. Надати громадянці України Коваль Наталії Анатоліївні в оренду 

строком на 5(п’ять) років земельну ділянку загальною площею 0,0903 га 

(кадастровий номер № 3510945300:50:045:0011), з них: 0,0903 га - забудовані 

землі житлової та громадської забудови, у тому числі, 0,0555 га – під 

будинками та спорудами, 0,0348 га – прибудинкова територія, які 



 

використовуються в комерційних цілях (шифр рядка - 42, форма 6-зем), для 

обслуговування приміщення кафе "Казка" за рахунок земель запасу Власівської 

селищної ради по вул.Східна, 5 смт Власівка м.Світловодська, Кіровоградської 

області.  

 Категорія земель: б) землі житлової та громадської забудови.  

 3.Замовник зобов’язаний: 

 3.1.Укласти з Власівською селищною радою договір оренди землі та 

провести його державну реєстрацію. 

 3.2. використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням. 

  4. Орендна плата складає 12 відсотків від нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки згідно рішення сесії Власівської селищної ради від 

18.01.2011 року за № 33 із змінами.   

5. Надати повноваження підпису договору оренди землі селищному 

голові. 

 6. Контроль за надходженням орендної плати за користування землею 

покласти на відділ бухгалтерського обліку та звітності. 

 7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

селищного голови Кравченко В.І. та постійну депутатську комісію з 

врегулювання архітектурно-земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища (голова комісії депутат Мисько С.М.).  

 

 

Селищний голова                                                                      О.Пасько 


