
 

 

Власівська  селищна  рада 
м.Світловодська  Кіровоградської області 

                            

(сорокова сесія шостого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

29 листопада  2013 року                                                                   № 444 

 

Про надання згоди громадянину  

України Нестеренку В.І. на  

розроблення технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі в оренду для будівництва  

житлового будинку, господарських  

будівель та споруд по вул.Молодіжна, 51,  

смт Власівка м.Світловодська  

Кіровоградської області 

 

 Розглянувши заяву громадянина України Нестеренка В.І. від 22.10.2013 

р.№ 237, технічний паспорт на житловий будинок по вул.Молодіжна, 51, смт 

Власівка, м.Світловодськ, Кіровоградська обл., договір купівлі-продажу 

житлового будинку від 14.01.2002 року р№ 2-22 та керуючись висновком 

державної санітарно-епідеміологічної експертизи держаної санітарно-

епідеміологівної служби Міністерства охорони здоров’я України від 19.12.2007 

року за р№ 05.03.02-07/64058, ст.12, ст.121, ст.124, ст. 126 Земельного Кодексу 

України, Закону України "Про оренду землі", ст.26 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", селищна рада     

 

ВИРІШИЛА: 

 

    1. Дати згоду громадянину України Нестеренку Валентину Івановичу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі в оренду строком на 49 

років орієнтовною площею 0,1500 га., у тому числі по угіддях: 1500 кв.м. – 

забудовані землі під одно- та двоповерховою житловою забудовою, для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул.Молодіжна, 51 в смт Власівка м.Світловодська Кіровоградської 

області за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Власівської 

селищної ради.  



 

  

Категорія земель: б) землі житлової та громадської забудови. 

  

 2. Про розробці технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) врахувати 

санітарно-захисну зону до торгівельного центру відповідно до висновків 

державної санітарно-епідеміологічної експертизи держаної санітарно-

епідеміологівної служби Міністерства охорони здоров’я України від 19.12.2007 

року за р№ 05.03.02-07/64058. 

 

   3. В разі невиконання п.2 дане рішення втрачає чинність.   

 

4. 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.), начальника земельно-

комунального відділу Жарікову Л.М.  

 

 

Селищний голова                                                                       О.Пасько 

 


