
 
УКРАЇНА 

 

Кам’янська міська рада 

Черкаської області 

19 сесія  VII скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

Від 01.03.2019 року                        № 19-14 

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“, 

розглянувши   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 

документаці

ї 

Площа з/д, 

га 

Об

ме

же

нн

я 

та 

об

тя

же

нн

я 

 

1.  Литвин Галина 

Анатоліївна 

м. Кам’янка, вул. 

Покровська, 1 

Для будівництва та 

обслуговування 

жилого будинку, 

господарських 

будівель і споруд. 

В приватну 

власність. 

7121810100:01:003

:1920 

Технічна 

документація 

із 

землеустрою 

щодо 

встановлення

(відновлення

) 

меж 

земельної 

ділянки в 

натурі (на 

місцевості) 

0,1000   



2.  Моцар Людмила 

Ксинофонтівна 

м. Кам’янка 

вул. Гоголя, 38 

Для будівництва та 

обслуговування 

жилого будинку, 

господарських 

будівель і споруд. 

В приватну 

власність. 

7121810100:01:001

:1665 

Технічна 

документація 

із 

землеустрою 

щодо 

встановлення

(відновлення

) 

меж 

земельної 

ділянки в 

натурі (на 

місцевості) 

0,0229   

3.  Аркуша Тетяна 

Олексіївна 

 

 

 

 

Шевчук Олексій 

Федорович 

 

 

 

м. Кам’янка 

вул. 

Л.Борисової, 7 

Для будівництва та 

обслуговування 

жилого будинку, 

господарських 

будівель і споруд. 

В спільну сумісну 

власність. 

7121810100:01:001

:1675 

Технічна 

документація 

із 

землеустрою 

щодо 

встановлення

(відновлення

) 

меж 

земельної 

ділянки в 

натурі (на 

місцевості) 

0,1000   

4.  Каданова 

Оксана 

Анатоліївна 

м. Кам’янка 

вул. Покровська, 

59 

Для будівництва та 

обслуговування 

жилого будинку, 

господарських 

будівель і споруд. 

В приватну 

власність. 

7121810100:01:003

:1911 

Технічна 

документація 

із 

землеустрою 

щодо 

встановлення

(відновлення

) 

меж 

земельної 

ділянки в 

натурі (на 

місцевості) 

0,0716   

5.  Руденко Микола 

Іванович 

м. Кам’янка 

вул. Костянтина 

Гудзенка, 65 

Для будівництва 

індивідуальних 

гаражів.. 

В приватну 

власність. 

7121810100:01:002

:2227 

Проект 

землеустрою 

щодо 

відведення 

земельної 

ділянки 

0,0023   

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

земельних відносин. 

 

Міський голова                В.І.Тірон 

 


