
 

Власівська  селищна  рада 
м.Світловодська  Кіровоградської області 

                            

(тридцять друга сесія шостого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 19 квітня 2013  року                                                               № 322 

 

Про надання дозволу на встановлення  

земельного сервітуту на земельну ділянку  

в інтересах фізичної особи - підприємця  

Солодрай Майї Володимирівни для влаштування  

окремого входу та прибудованого приміщення 

до житлового будинку № 23 по вул.Молодіжна  

в смт.Власівка м.Світловодська  

Кіровоградської області 

  

 Розглянувши заяву фізичної особи–підприємця Солодрай М.В. від 

18.04.2013 р.№71, договір купівлі-продажу квартири від 01.09.2009 року 

р№11223, декларацію про готовність об’єкта до експлуатації «Реконструкція 

квартири №19 під аптеку по вул.Молодіжна, № 23 в смт.Власівка 

м.Світловодська Кіровоградської області», технічний паспорт вбудовано-

прибудованого приміщення аптеки, виготовленого СМБТІ від 08.01.2013р. за 

р№1164-3, керуючись ст.144 Конституції України, ст.12, 100 Земельного 

кодексу України,  ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", враховуючи пропозиції постійних депутатських комісій селищної 

ради, селищна рада       

 

ВИРІШИЛА: 

 1.Надати згоду фізичній особі - підприємцю Солодрай Майї 

Володимирівні на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення в натурі (на місцевості) меж земельного сервітуту строком на 

п’ять років на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0043 га, в тому числі 

0,0043 га - забудовані землі під житловою забудовою з трьома і більше 

поверхами, яка буде використовуватися в комерційних цілях для 

обслуговування прибудови приміщення до житлового будинку та влаштування 

окремого входу для обслуговування аптеки по вул.Молодіжна № 23 в 

смт.Власівка м.Світловодська Кіровоградської області. 

Категорія земель: б) землі житлової та громадської забудови. 

  2. Замовник зобов’язаний виготовити технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж земельного 

сервітуту протягом 3-х місяців; 



 3. При невиконання п.2 рішення втрачає чинність. 

 4. Контроль за надходженням плати за користування землею на умовах 

строкового сервітуту покласти на відділ бухгалтерського обліку та звітності 

(головний бухгалтер Жуковська Т.Г.). 

5. 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 Мисько С.М.)  

 

 

Селищний голова                                                            О.Пасько 


