
 

Власівська  селищна  рада 
м.Світловодська  Кіровоградської області 

                            

(тридцять сьома сесія шостого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

20 вересня 2013 року                                                                 № 401 

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки 

для передачі безоплатно у власність 

громадянину України Королю В.М. 

для ведення садівництва за рахунок 

земель житлової та громадської забудови 

за адресою: вул.Енергетична, 2, в смт Власівка 

та надання земельної ділянки безкоштовно 

у приватну власність 

 

 Розглянувши заяву громадянина України Короля В.М. від 21.08.2013 року 

за № 173, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі 

безоплатно у власність громадянину України Королю Віктору Михайловичу 

для індивідуального садівництва за рахунок земель житлової та громадської 

забудови за адресою: вул.Енергетична, 2, смт Власівка м.Сівтловодська 

Кіровоградської області, детальний план вул.Енергетична, висновок про 

погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

Управління Держземагенства у Світловодському районі, витяг з Державного 

земельного кадастру про земельну ділянку за номером НВ-3500299702013 від 

08.07.2013 року, керуючись ст.144 Конституції України, пп.34 п.1 ст.26 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.ст.12;111;118;121;125;126 

Земельного Кодексу України, селищна  рада     

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити: 

 1.1.Акт визначення розміру збитків власників землі та землекористувачів, 

пов’язаних з вилученням земельної ділянки – збитки відсутні. 

 1.2.Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі 

безоплатно у власність громадянину України Королю Віктору Михайловичу 

для індивідуального садівництва за рахунок земель житлової та громадської 

забудови за адресою: вул.Енергетична, 2, смт Власівка м.Світловодська, 

Кіровоградської області. 

2.Надати громадянину України Королю Віктору Михайловичу 

безкоштовно у приватну власність  земельну ділянку загальною площею    



0,0829 га (кадастровий номер № 3510945300:50:051:0042), з них: 0,0829 га 

багаторічні насадження, у тому числі, сади - 0,0829 га за адресою: 

вул.Енергетична, 2, смт Власівка м.Світловодська Кіровоградської області за 

рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Власівської селищної 

ради.  

Категорія земель: а) землі сільськогосподарського призначення.  

 

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 
 


