
 
УКРАЇНА 

 

Кам’янська міська рада 

Черкаської області 

9 сесія  VII скликання 

ВИТЯГ ІЗ РІШЕННЯ 

 

 

Від 25.05.2018 року                                      № 9-15 

м.Кам’янка 
 

 

Про продовження терміну дії дозволів 

міської ради на розробку проекту 

землеустрою  

 

Відповідно до ст. 12, 122  Земельного кодексу України,  ст. 26 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши заяви громадян, міська рада 
 

      ВИРІШИЛА: 

 

1. Продовжити термін дії дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення гр. Магльованому Валерію Петровичу у власність земельної ділянки 

орієнтовною площею 2,0000 га в районі вул. Кароля Шимановського в межах м. 

Кам’янка для ведення особистого селянського господарства,  наданого рішенням 

сесії міської ради від 25.02.2016р. № 7-12/VIІ «Про надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою для ведення ОСГ» до 25.05.2019 року. 

2. Продовжити термін дії дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення гр. Магльованій Любові Миколаївні в користування на умовах 

оренди терміном на 10 років земельної ділянки орієнтованою площею 2,0000 га 

для городництва в  районі вул. Кароля Шимановського в межах м. Кам’янка, 

наданого рішенням сесії міської ради від 15.09.2016 р. №13-14/VIІ «Про надання 

дозволу Магльованій Л.М. на виготовлення проектів землеустрою щодо 

відведення в користування земельної ділянки» до 25.05.2019 року. 

3. Продовжити термін дії дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення гр. Кисленку Володимиру Васильовичу  у власність земельної 

ділянки орієнтовною площею 0,3800 га по вул. Петра Калнишевського, 87 в 

межах м. Кам’янка з них: 0,1000 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку господарських будівель та споруд та 0,2800 га для ведення особистого 



селянського господарства наданого рішенням сесії міської ради від 30.03.2017 р. 

№21-6/VIІ «Про надання дозволу  громадянам міста на виготовлення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок» до 25.05.2019 року. 

4. Продовжити термін дії дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення гр. Волошину Олександру Олексійовичу у власність земельної 

ділянки орієнтовною площею 0,0737 га по вул. Героїв Майдану, 84 в межах м. 

Кам’янка для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд наданого рішенням сесії міської ради від 17.05.2016 р. №10-

5/VIІ «Про надання дозволу  громадянам міста на виготовлення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок» до 25.05.2019 року. 

5. Продовжити термін дії дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення гр. Юрику Олександру Івановичу у власність земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,0050 га по вул. Пушкіна, 44 в межах м. Кам’янка для 

будівництва індивідуальних гаражів наданого рішенням сесії міської ради від 

08.12.2016 р. №16-10/VIІ «Про надання дозволу  громадянам міста на 

виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» до 

25.05.2019 року. 

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

земельних відносин. 

 

      Міський голова                                                                                                В.І.Тірон 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

   


