
 
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Кам`янського району Черкаської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

26.02.2021                                           Михайлівка                                № 4 - 26/VІII 

 
 

Про затвердження проекту із землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  

сільськогосподарського призначення  

комунальної власності в користування  

на умовах оренди для городництва  

 

 

Відповідно до пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 12, 36, 96, 124, 125, 186 Земельного кодексу 

України, розглянувши заяву громадянки Морошкіної Інни Петрівни про 

затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності в користування на 

умовах оренди для городництва та висновок про розгляд проекту землеустрою 

від 24.12.2020 року №31595/82-20, Михайлівська сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1.Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності в користування на 

умовах оренди терміном на 49 (сорок дев’ять) років громадянці                   

Морошкіній І.П. загальною площею 0,2291 га для городництва, яка 

розташована в адміністративних межах Михайлівської сільської ради в межах 

населеного пункту с. Куликівка, вул. Лигіна, 90, Кам’янського району, 

Черкаської області. 

2. Передати земельну ділянку сільськогосподарського призначення 

комунальної власності в користування на умовах оренди терміном на 49 

(сорок дев’ять) років громадянці Морошкіній І.П. загальною площею 0,2291 

га, кадастровий номер 7121883000:02:001:0129 для городництва з орендною 

платою 1 % від нормативної грошової оцінки землі із урахуванням 

коефіцієнтів індексації, яка розташована в адміністративних межах 

Михайлівської сільської ради в межах населеного пункту с. Куликівка, 

вул.Лигіна, 90, Кам’янського району, Черкаської області. 

3. Доручити сільському голові Т.А. ПЛУЖНИКУ укласти договір 



оренди землі на земельну ділянку з громадянкою Морошкіною І.П. 

4. Громадянці Морошкіній І.П. звернутися до органів реєстрації для 

проведення реєстрації права власності на вищевказану земельну ділянку у 

відповідності до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень». 

5. Спеціалісту ІІ категорії відділу земельних відносин та житлово-

комунального господарства виконкому Михайлівської сільської ради              

В.В. ЯВНЮК внести зміни до земельно-облікових даних с. Куликівка. 

6. Контроль за виконанням цього рішення ради покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань комунальної власності, земельних відносин, 

охорони навколишнього природного середовища, будівництва та архітектури. 

 

 

Сільський голова                                                                       Тарас ПЛУЖНИК  
 

 

 


