
 
УКРАЇНА 

 

Кам’янська міська рада 

Черкаської області 

9 сесія  VII скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від 25.05.2018 року        № 9-10 

м.Кам’янка 

 

 

Про передачу у власність та  

в користування земельних ділянок  

громадянам  

 

Керуючись ст. ст. 12, 22, 116, 118, 119, 121 Земельного кодексу України 

та ст. ст. 26, 33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“,  

матеріали справ із землеустрою на земельні ділянки, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити документації із землеустрою на земельні ділянки громадян. 

2. Передати громадянам земельні ділянки відповідно до таблиці. 

Таблиця. 

№ Прізвище, ім’я та 

по батькові 

Місцезнаходжен

ня земельної 

ділянки 

Мета використання 

земельної ділянки, 

форма передачі 

земельної ділянки та 

кадастровий номер 

Вид 

документації 

Площа 

з/д, га 

Обмеже

ння та 

обтяже

ння 

1.  

 

Гирич Дмитро 

Андрійович 

м. Кам’янка,  

вул. Шевченка 

Для будівництва 

індивідуальних гаражів. 

В приватну власність. 

7121810100:01: 

002:2179 

Проект 

землеустроющо

до відведення 

земельної 

ділянки 

0,0033  

6. Юрик Олексій 

Олександрович 

м. Кам’янка, вул. 

Четверта 

яблунева, 22 

Для ведення 

садівництва. 

В приватну власність. 

7121810100:01:002:2178 

Проект 

землеустроющо

до відведення 

земельної 

ділянки 

 

0,1060  



       

7. Безпалий Юрій 

Васильович 

м. Кам’янка, вул. 

Пушкіна, 49/а 

Для будівництва та 

обслуговування жилого 

будинку, 

господарських будівель 

і споруд. 

В приватну власність 

7121810100:01:002:2030 

 

 

 

 

 

 

0,0846  

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Миколі Мирославовичу в м. Кам’янка по 2-му пров. Тясминський, 9, 

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

господарських будівель і споруд. 

3.1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету міської ради від 

23.03.1994 року № 85 «Про приватизацію земельних ділянок» де викласти 

пункт 137 в такій редакції: 

«п. 137. Передати в приватну власність земельну ділянку гр. Цемашку 

Миколі Мирославовичу в м. Кам’янка по 2-му пров. Тясминський, 9, 

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

господарських будівель і споруд. 

    Кадастровий номер: 7121810100:01:003:1880» 

4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Ковбасенку Михайлу Петровичу в м. Кам’янка по вул. Володимира 

Великого, 10, площею 0,0938 га для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд. 

4.1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету міської ради від 

23.02.1994 року №40 «Про приватизацію земельних ділянок» де викласти 

пункт 33 в такій редакції: 

«п. 33. Передати в приватну власність земельну ділянку гр. Ковбасенку 

Михайлу Петровичу в м. Кам’янка по вул. Володимира Великого, 10, 

площею 0,0938 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд. 

Кадастровий номер: 7121810100:01:003:1618» 

5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Олені Миколаївні в м. Кам’янка по 1-му пров. Шевченка, 12, площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд. 

5.1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету міської ради від 

23.02.1994 року №39 «Про розгляд заяв громадян» де викласти пункт 17 в 

такій редакції: 

«п. 17. Передати в приватну власність земельну ділянку гр. Сумській 

Олені Миколаївні в м. Кам’янка по 1-му пров. Шевченка, 12, площею  

 

 



 

0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд. 

Кадастровий номер: 7121810100:01:002:2157» 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

земельних відносин. 

Міський голова                В.І.Тірон 

 

 

 


