
 

Власівська  селищна  рада 
м.Світловодська  Кіровоградської області 

                            

(тридцять сьома сесія шостого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

20 вересня 2013 року                                                                 № 421 

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки в оренду 

на період будівництва газопроводу низького  

тиску громадської організації "Власівський  

вогник" для будівництва газопроводу  

низького тиску між вулицями Молодіжна  

та Шевченка в смт Власівка і надання в  

оренду земельної ділянки 
 

 Розглянувши заяву керівника ГО "Власівський вогник" Шкуренко В.Г. від 

19.09.2013 року за № 213,проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду на період будівництва газопроводу низького тиску 

громадської організації  "Власівський вогник" для будівництва газопроводу 

низького тиску між вулицями Молодіжна та Шевченка в смт Власівка, витяг з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку номер витягу             

НВ-3500463472013 від 17.09.2013 року, 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 : 

 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 в оренду на 

період будівництва газопроводу низького тиску громадської організації 

"Власівський вогник" для будівництва газопроводу низького тиску за рахунок 

земель запасу житлової та громадської забудови за адресою: між вулицями 

Молодіжна та Шевченка в смт Власівка м.Світловодська Кіровоградської 

області. 

 

 2. Надати громадській організації "Власівський вогник" в оренду на 

період будівництва строком на 2 два місяця земельну ділянку загальною 

площею 0,0127 га у тому числі: 127 кв.м – під одно- та двоповерховою 

житловою забудовою, з них: забудовані землі – 127 кв.м, для будівництва 

газопроводу низького тиску за рахунок земель запасу житлової та громадської 



забудови за адресою: між вулицями Молодіжна та Шевченка в смт Власівка 

м.Світловодська Кіровоградської області. 

Кадастровий номер земельної ділянки 3510945300:50:051:0043. 

Категорія земель: б) землі житлової та громадської забудови.   

  

 3 Замовник зобов’язаний: 

 3.1.Укласти з Власівською селищною радою договір оренди земельної 

ділянки на період будівництва газопроводу низького тиску між вулицями 

Молодіжна та Шевченка в смт Власівка.  

 3.2.Використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням.   

 3.3.Після будівництва газопроводу низького тиску провести 

рекультивацію земельної ділянки площею 0,0127 га та здати її Власівській 

селищній раді по акту приймання–передачі.   

  

 4.Плата за земельну ділянку  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 оренди землі селищному 

голові. 

  

 6.Контроль за надходженням плати за користування землею на умовах 

оренди покласти на відділ бухгалтерського обліку та звітності. 

   

 7.При невиконанні п.3 рішення втрачає чинність. 

 

 8.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 
 


