
 
УКРАЇНА 

 

Кам’янська міська рада 

Черкаської області 

19 сесія  VII скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від 01.03.2019 року                № 19-21 

м. Кам’янка 

   

Про надання дозволу на виготовлення  

проектів землеустрою щодо відведення в 

користування земельних ділянок на 

адмінтериторії с. Тимошівка 

 

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

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“,  розглянувши заяви 

громадян, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Виконавчому комітету міської ради провести державну реєстрацію 

права комунальної власності на земельну ділянку площею 1,9990 га з 

кадастровим номером  7121886700:01:001:0341.  

1.1. Після проведення державної реєстрації права комунальної 

власності надати дозвіл гр. Сірченку Сергію Петровичу на 

виготовлення проекту землеустрою, щодо відведення в 

користування на умовах оренди терміном на 10 років земельної 

ділянки площею 1,9990 га з кадастровим номером  

7121886700:01:001:0341 для городництва, що знаходиться на 

адмінтериторії с. Тимошівка. 

2. Виконавчому комітету міської ради провести державну реєстрацію 

права комунальної власності на земельну ділянку площею 2,0000 га з 

кадастровим номером  7121886700:01:001:0340.  

2.1. Після проведення державної реєстрації права комунальної 

власності надати дозвіл гр. Погорілому Миколі Миколайовичу на 

виготовлення проекту землеустрою, щодо відведення в 

користування на умовах оренди терміном на 10 років земельної 

ділянки площею 2,0000 га з кадастровим номером  



7121886700:01:001:0340 для городництва, що знаходиться на 

адмінтериторії с. Тимошівка. 

3. Виконавчому комітету міської ради провести державну реєстрацію 

права комунальної власності на земельну ділянку площею 1,9990 га з 

кадастровим номером  7121886700:01:001:0339.  

3.1. Після проведення державної реєстрації права комунальної 

власності надати дозвіл гр. Погорілій Марії Микитівні на 

виготовлення проекту землеустрою, щодо відведення в 

користування на умовах оренди терміном на 10 років земельної 

ділянки площею 1,9990 га з кадастровим номером  

7121886700:01:001:0339 для городництва, що знаходиться на 

адмінтериторії с. Тимошівка. 

4. Виконавчому комітету міської ради провести державну реєстрацію 

права комунальної власності на земельну ділянку площею 1,9450 га з 

кадастровим номером  7121886700:01:001:0342.  

4.1. Після проведення державної реєстрації права комунальної 

власності надати дозвіл гр. Сірченко Тетяні Павлівні на 

виготовлення проекту землеустрою, щодо відведення в 

користування на умовах оренди терміном на 10 років земельної 

ділянки площею 1,9450 га з кадастровим номером  

7121886700:01:001:0342 для городництва, що знаходиться на 

адмінтериторії с. Тимошівка. 

5. Після виготовлення документації із землеустрою подати її на розгляд 

Кам’янської міської ради для затвердження в установленому порядку. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з земельних відносин. 

 

Міський голова                                                                           В.І.Тірон 

 


