
 
ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 
                            

(сорок друга сесія шостого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

20 грудня 2013 року                                                                            № 455 

 

Про безкоштовну передачу об'єкту 

системи газопостачання - газопроводу  

низького тиску (закільцівка) між вулицями  

Молодіжна та Шевченка смт Власівка   

 

 Заслухавши інформацію селищного голови Паська О.О., розглянувши 

заяви уповноваженої особи громадської організації "Власівський вогник" 

Шкуренко В.Г. від 17.12.2013 року № 301 і від 12.12.2013 року № 297 про 

безкоштовну передачу об'єктів системи газопостачання - газопроводів низького 

тиску між вулицями Молодіжна та Шевченка смт Власівка (закільцівка) та з 

метою забезпечення надійної експлуатації газових мереж і споруд на них, 

керуючись ст.ст.26, 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", селищна рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Прийняти безкоштовно на баланс Власівської селищної ради від 

громадської організації "Власівський вогник" об'єкти системи газопостачання – 

поліетиленовий підземний газопровід низького тиску діаметром 75мм, 

довжиною 125м та сталевий наземний газопровід низького тиску діаметром 

76мм, довжиною 62м між вулицями Молодіжна та Шевченка смт Власівка 

(закільцівка), загальною вартістю 6463,93 грн. (шість тисяч чотириста 

шістдесят три грн. 93 коп.), побудованих за рахунок коштів населення. 

2. Передати безкоштовно з балансу Власівської селищної ради на баланс 

Світловодському управлінню з експлуатації газового господарства ВАТ 

"Кіровоградгаз" об'єкти системи газопостачання – поліетиленовий підземний 

газопровід низького тиску діаметром 75мм, довжиною 125м та сталевий 

наземний газопровід низького тиску діаметром 76мм, довжиною 62м між 

вулицями Молодіжна та Шевченка смт Власівка (закільцівка), загальною 

вартістю 6463,93 грн. (шість тисяч чотириста шістдесят три грн. 93 коп.), 

побудованих за рахунок коштів населення. 

 



3. Зобов'язати Світловодське УЕГГ ВАТ "Кіровоградгаз": 

3.1. Приймати заяви від мешканців приватного сектора на газопостачання 

приватних будинків по вул. Молодіжна та вул. Шевченко в смт.Власівка, тільки 

при наявності дозволу громадської організації "Власівський вогник", 

погодженого з виконкомом Власівської селищної ради. 

3.2. Укласти договір оренди землі з Власівською селищною радою про 

прийняття в строкове платне користування земельну ділянку площею 0,0127 га 

несільськогосподарського призначення, землі технічної інфраструктури для 

обслуговування наземного газопроводу низького тиску між вулицями 

Молодіжна та Шевченка смт Власівка (закільцівка). 

 4. Відмінити рішення Власівської селищної ради від 20.09.2013 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" в зв’язку з закінченням строку договору оренди 

землі від 20.09.2012 року. 

 

 

Селищний голова                                                                         О.О.Пасько 
 


