
 
УКРАЇНА 

 

Кам’янська міська рада 

Черкаської області 

10 сесія  VII скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від 26 червня 2018 року                          № 10-23 

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. 

Куценка Юрія Олексійовича в м. Кам’янка по вул. Польова, 6 

загальною площею 0,1165 га, з них: 

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

господарських будівель і споруд; 

- 0,0165 га для ведення особистого селянського господарства. 

1.1 Внести зміни до рішення виконавчого комітету міської ради від 

26.01.1994 року № 8 «Про приватизацію земельних ділянок» де 

пункт 166 викласти в такій редакції:  

 «п. 166 Передати в приватну власність земельні ділянки гр. 

Куценку Юрію Олексійовичу в м. Кам’янка по вул. Польова, 6 

загальною площею 0,1165 га, з них: 

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

господарських будівель і споруд 

Кадастровий номер: 7121810100:01:003:1883; 

-  0,0165 га для ведення особистого селянського господарства 

Кадастровий номер: 7121810100:01:003:1884.» 

 

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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



Запісочної Лариси Павлівни в м. Кам’янка по вул. Петра 

Калнишевського, 44 загальною площею 0,2580 га, з них: 

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

господарських будівель і споруд; 

- 0,1580 га для ведення особистого селянського господарства. 

2.1 Внести зміни до рішення виконавчого комітету міської ради від 

23.03.1994 року № 85 «Про приватизацію земельних ділянок» де 

пункт 157 викласти в такій редакції:  

«п. 157 Передати в приватну власність земельні ділянки гр. 

Запісочній Ларисі Павлівні в м. Кам’янка по вул. Петра 

Калнишевського, 44 загальною площею 0,2580 га, з них: 

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

господарських будівель і споруд  

Кадастровий номер: 7121810100:01:003:1881; 

- 0,1580 га для ведення особистого селянського господарства. 

Кадастровий номер: 7121810100:01:003:1882» 

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Воробйова Володимира Віталійовича в м. Кам’янка по вул. Садова, 40 

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 

24.12.1997 року № 362 «Про приватизацію земельних ділянок» де 

пункт 5 викласти в такій редакції:  

«п. 5 Передати в приватну власність земельну ділянку гр. Воробйову 

Володимиру Віталійовичу в м. Кам’янка по вул. Садова, 40 площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд  

Кадастровий номер: 7121810100:01:002:2173. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з земельних відносин. 

 

Міський голова                                                                      В.І. Тірон 

 

 

 


