
 
УКРАЇНА 

 

Кам’янська міська рада 

Черкаської області 

5 сесія  VII скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від 22 лютого  2018 року       № 5-36 

м.Кам’янка 

 

Про внесення змін до рішень 

виконавчого комітету міської 

ради  «Про приватизацію 

земельних ділянок» 

 

       Керуючись ст. 12 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши матеріали 

землеустрою міська рада  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. 

Кам'янецького Анатолія Миколайовича по пров. 50-річчя Визволення, 

10/а загальною площею 0,2416 га, з них: 

- 0,0916 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд; 

- 0,1500 га для ведення особистого селянського господарства. 

1.1  Внести зміни до рішення виконавчого комітету міської ради від 

25.12.1996 року № 288 «Про приватизацію земельних ділянок» де 

викласти пункт 16 в такій редакції: 

«п. 16 Передати в приватну власність земельні ділянки гр. 

Кам'янецькому Анатолію Миколайовичу по пров. 50-річчя Визволення, 

10/а загальною площею 0,2416га, з них: 

- 0,0916 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд; 

Кадастровий номер: 7121810100:01:002:2163; 

-  0,1500 га для ведення особистого селянського господарства. 

Кадастровий номер: 7121810100:01:002:2162.» 



2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Коваленко Оксані 

Михайлівні за адресою: вул. Кам’янська, 42 загальною площею 0,1374 

га, з них: 

- 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд; 

-  0,0374 га для ведення особистого селянського господарства. 

2.1 Внести зміни до рішення виконавчого комітету міської ради від 

28.12.1999 року № 501 «Про приватизацію земельних ділянок» де п. 

56 викласти в такій редакції: 

«п. 56. Передати в приватну власність земельні ділянки гр. Коваленко 

Оксані Михайлівні за адресою: вул. Кам’янська, 42 загальною площею 

0,1374 га, з них: 

- 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд; 

Кадастровий номер: 7121810100:01:003:1868; 

-  0,0374 га для ведення особистого селянського господарства. 

Кадастровий номер: 7121810100:01:003:1867.» 

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Коваленко Ользі 

Петрівні  за адресою: 1-й пров. Шевченка, 5 загальною площею 0,1486 

га, з них: 

- 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд; 

-  0,0486 га для ведення особистого селянського господарства. 

3.1 Внести зміни до рішення виконавчого комітету міської ради від 

07.11.2003 року № 12-11 «Про приватизацію земельних ділянок» де 

викласти його в такій редакції: 

« Передати в приватну власність земельні ділянки гр. Коваленко Ользі 

Петрівні за адресою: пр. 1-й Шевченка, 5  загальною площею 0,1486 га, 

з них: 

- 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд; 

Кадастровий номер: 7121810100:01:002:2159; 

-  0,0374 га для ведення особистого селянського господарства. 

Кадастровий номер: 7121810100:01:002:2158.» 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з земельних відносин. 

 

Міський голова                                                                                        В.І. Тірон 

 

 
 

 


