
 

Власівська  селищна  рада 
м.Світловодська  Кіровоградської області 

                            

(тридцять сьома сесія шостого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

20 вересня 2013 року                                                                 № 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  

 

 Розглянувши заяву фізичної особи–підприємця Васильчишина Г.Є., 

технічну документацію 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) для провадження підприємницької діяльності за 

адресою по вул.Молодіжна в районі будівлі №15 (біля пошти), смт Власівка 

м.Світловодська Кіровоградської області, витяг з Державного земельного 

кадастру про земельну ділянку  НВ-3500266932013 від 20.06.2013 року, паспорт 

прив’язки тимчасової споруди (торговельного павільйону), погоджений 

головним архітектором м.Світловодська, керуючись ст.144 Конституції 

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

Україні", ст.ст.12;100;101;111;122;126 Земельного Кодексу України, селищна  

рада     

 

ВИРІШИЛА: 

 

 1.Затвердити технічну документацію 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 Геннадію Євгеновичу для 

обслуговування тимчасової споруди (торговельного павільйону) та 



провадження підприємницької діяльності за адресою по вул.Молодіжна в 

районі будівлі №15 (біля пошти), смт Власівка м.Світловодська 

Кіровоградської області. 

 

 2.Встановити строковий земельний сервітут в інтересах фізичної особи–

підприємця Васильчишина Геннадія Євгеновича строком на 5 (п’ять) років на 

земельну ділянку площею 0,0048 га, у тому числі: 0,0048 га – забудовані землі 

під житловою забудовою з трьома і більше поверхами, яка буде 

використовуватися в комерційних цілях для обслуговування тимчасової 

споруди (торговельного павільйону) та провадження підприємницької 

діяльності по вул.Молодіжна в районі будівлі №15 (біля пошти), смт Власівка 

м.Світловодська Кіровоградської області).  

 Кадастровий номер земельної ділянки  3510945300:50:056:0013. 

 Категорія земель: Землі житлової та громадської забудови. 

  

 3.Замовник зобов’язаний: 

 3.1.Укласти з Власівською селищною радою договір про встановлення 

строкового земельного сервітуту під тимчасовою спорудою для провадження 

підприємницької діяльності (торговельного павільйону) ; 

 3.2. використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням. 

   

 4.Плата по договору сервітуту вноситься замовником у грошовій формі у 

розмірі орендної плати за землю згідно рішення сесії Власівської селищної ради 

від 18.01.2011 року за № 33 із змінами (р/с № 155 від 20.01.2012р.).   

 

 5. Надати повноваження підпису договору земельного сервітуту 

селищному голові. 

 

 6. Контроль за надходженням плати за користування землею на умовах 

строкового сервітуту 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 
 


