
 

 

                                                                
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 

КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я   

від 02.11.2017 р. № 31-4/VIІ 

м. Кам’янка 

 

Про надання дозволу громадянам на 

виготовлення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок 

 

Відповідно до ст. 12, 116, 118, 121, 122, 123  Земельного кодексу України,  ст. 26 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши заяви 

громадян, – 

 

міська рада – в и р і ш и л а: 

 

1. Дати дозвіл громадянам на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність або в користування згідно Таблиці 1 

 

Таблиця 1 
№ Прізвище, ім’я та 

по батькові 

Місцезнаходження 

земельної ділянки 

Мета використання земельної 

ділянки  та форма передачі 

земельної ділянки 

Орієнтовна 

площа з/д, 

га 

Приватна 

власність 

В користу- 

вання на 

умовах 

оренди, 

термін 

1.  Олексенко 

Валентина 

Іванівна 

Вул. Грушевського, 

17 

Для будівництва та 

обслуговування жилого 

будинку господарських 

будівель та споруд. 

 0,1000 

2.  Безпалий 

Олександр 

Юрійович 

Вул. Героїв 

Майдану, 8/2 

Для будівництва та 

обслуговування жилого 

будинку господарських 

будівель та споруд. 

 31/50 

частина 

від 0,0750 

3.  Халудров Віктор 

Іванович 

Вул. Герцена, 2/а Для будівництва 

індивідуальних гаражів. 

 0,0100 

4.  Ковиряга 

Дмитро 

Миколайович 

1-й пров. Садовий, 

22 

Для будівництва та 

обслуговування жилого 

будинку господарських 

будівель та споруд. 

 0,1000 



   Для ведення особистого 

селянського 

господарства. 

 0,0200 

5.  Морква Галина 

Василівна 

1-й пров. Садовий, 

24 

Для будівництва та 

обслуговування жилого 

будинку господарських 

будівель та споруд. 

 0,1000 

   Для ведення особистого 

селянського 

господарства. 

 0,0200 

6.  Ноздренко 

Дмитро 

Васильович 

1-ий пров. 

Задніпровського, 10 

Для будівництва та 

обслуговування жилого 

будинку господарських 

будівель та споруд. 

 0,1000 

   Для ведення особистого 

селянського 

господарства. 

 0,0300 

2. Зобов’язати громадян зазначених в Таблиці: 

- подати на розгляд Кам’янської міської ради проекти землеустрою для 

затвердження у встановленому порядку; 

- під час проведення землевпорядною організацією геодезичних обмірів 

забезпечити присутність представника міської ради та попередити про 

встановлення меж не пізніше ніж за 5 днів до початку виконання цих робіт. 

Дозвіл дійсний протягом 1 року. 

У разі не виконання п.2 дозвіл втрачає чинність. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з земельних 

відносин. 
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