
 
УКРАЇНА 

 

Кам’янська міська рада 

Черкаської області 

12 сесія  VII скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від 14.09.2018 року                            № 12-19 

м.Кам’янка 

 

 

Про передачу у приватну власність 

учасникам бойових дій земельних ділянок 

для ведення ОСГ (мікрорайон Чмижина) 

 

Керуючись ст. 12, 122 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяви громадян міста, 

міська рада 
 

      ВИРІШИЛА: 

 

1. Виконавчому комітету міської ради провести державну реєстрацію права 

комунальної власності на земельні ділянки: 

- площею 1,9286 га з кадастровим номером  7121810100:02:000:1035;  

- площею 1,9286 га з кадастровим номером  7121810100:02:000:1038;  

- площею 1,9286 га з кадастровим номером  7121810100:02:000:1034;  

- площею 1,9286 га з кадастровим номером  7121810100:02:000:1032;  

- площею 1,9286 га з кадастровим номером  7121810100:02:000:1037;  

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

Коновалу Андрію Петровичу в приватну власність земельної ділянки 

площею 1,9286 га для  ведення ОСГ, що знаходиться в східній частині 

адмінтериторії Кам’янської міської ради за межами населеного пункту 

(мікрорайон «Чмижина»). 

2.1. Передати в приватну власність Коновалу Андрію Петровичу земельну 

ділянку площею 1,9286 га для  ведення ОСГ, що знаходиться в східній 

частині адмінтериторії Кам’янської міської ради за межами населеного 

пункту (мікрорайон «Чмижина»). Кадастровий номер земельної 

ділянки: 7121810100:02:000:1035. 

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

Пілявському Євгенію Миколайовичу в приватну власність земельної 

ділянки площею 1,9286 га для  ведення ОСГ, що знаходиться в східній 



частині адмінтериторії Кам’янської міської ради за межами населеного 

пункту (мікрорайон «Чмижина»). 

3.1. Передати в приватну власність Пілявському Євгенію Миколайовичу 

земельну ділянку площею 1,9286 га для  ведення ОСГ, що знаходиться 

в східній частині адмінтериторії Кам’янської міської ради за межами 

населеного пункту (мікрорайон «Чмижина»). Кадастровий номер 

земельної ділянки: 7121810100:02:000:1038. 

4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

Нерубаю Сергію Сергійовичу в приватну власність земельної ділянки 

площею 1,9286 га для  ведення ОСГ, що знаходиться в східній частині 

адмінтериторії Кам’янської міської ради за межами населеного пункту 

(мікрорайон «Чмижина»). 

4.1. Передати в приватну власність Нерубаю Сергію Сергійовичу земельну 

ділянку площею 1,9286 га для  ведення ОСГ, що знаходиться в східній 

частині адмінтериторії Кам’янської міської ради за межами населеного 

пункту (мікрорайон «Чмижина»). Кадастровий номер земельної 

ділянки: 7121810100:02:000:1034. 

5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

Яворському Євгенію Володимировичу в приватну власність земельної 

ділянки площею 1,9286 га для  ведення ОСГ, що знаходиться в східній 

частині адмінтериторії Кам’янської міської ради за межами населеного 

пункту (мікрорайон «Чмижина»). 

5.1. Передати в приватну власність Яворському Євгенію Володимировичу 

земельну ділянку площею 1,9286 га для  ведення ОСГ, що знаходиться 

в східній частині адмінтериторії Кам’янської міської ради за межами 

населеного пункту (мікрорайон «Чмижина»). Кадастровий номер 

земельної ділянки: 7121810100:02:000:1032. 

6. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

Філатову Віктору Івановичу в приватну власність земельної ділянки 

площею 1,9286 га для  ведення ОСГ, що знаходиться в східній частині 

адмінтериторії Кам’янської міської ради за межами населеного пункту 

(мікрорайон «Чмижина»). 

6.1. Передати в приватну власність Філатову Віктору Івановичу земельну 

ділянку площею 1,9286 га для  ведення ОСГ, що знаходиться в східній 

частині адмінтериторії Кам’янської міської ради за межами населеного 

пункту (мікрорайон «Чмижина»). Кадастровий номер земельної 

ділянки: 7121810100:02:000:1037. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з земельних відносин.  

 

 

 

Міський голова         В.І.Тірон 
 

 

 



 


