
 
УКРАЇНА 

                                                       

Кам’янська міська рада 

Черкаської області 

10 сесія  VII скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від 27.07. 2018 року                                 № 11-20 

м.Кам’янка 

 

Про передачу у власність громадянам 

земельних ділянок для ведення ОСГ 

 

  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 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Виконавчому комітету міської ради провести державну реєстрацію права 

комунальної власності на земельну ділянку площею 0,5000 га з 

кадастровим номером  7121887000:02:000:1030. 

1.1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,5000 га у власність гр. Проценку Віктору Яковичу для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 

адміністративних межах Кам’янської міської ради. 

1.2. Передати в приватну власність гр. Проценку Віктору Яковичу земельну 

ділянку площею 0,5000 га для ведення особистого селянського 

господарства з кадастровим номером  7121887000:02:000:1030, яка 

розташована в адміністративних межах Кам’янської міської ради. 

2. Виконавчому комітету міської ради провести державну реєстрацію права 

комунальної власності на земельну ділянку площею 0,5000 га з 

кадастровим номером  7121887000:02:000:1009. 

2.1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,5000 га у власність гр. Проценко Оксані Юріївні для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована в 

адміністративних межах Кам’янської міської ради. 

2.2. Передати в приватну власність гр. Проценко Оксані Юріївні земельну 

ділянку площею 0,5000 га для ведення особистого селянського 

господарства з кадастровим номером  7121887000:02:000:1009, яка 

розташована в адміністративних межах Кам’янської міської ради. 

3. Виконавчому комітету міської ради провести державну реєстрацію права 

комунальної власності на земельну ділянку площею 0,5000 га з 

кадастровим номером  7121887000:02:000:1031. 



3.1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,5000 га у власність гр. Проценку Олександру Вікторовичу 

для ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 

адміністративних межах Кам’янської міської ради. 

3.2. Передати в приватну власність гр. Проценку Олександру Вікторовичу 

земельну ділянку площею 0,5000 га для ведення особистого 

селянського господарства з кадастровим номером  

7121887000:02:000:1031, яка розташована в адміністративних межах 

Кам’янської міської ради. 

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

земельних відносин. 

 

 

Міський голова         В.І.Тірон 


