
 
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Кам`янського району Черкаської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

26.02.2021                                           Михайлівка                                № 4 - 27/VІII 

 

 

Про затвердження проекту із землеустрою 

щодо   відведення  земельної  ділянки  

сільськогосподарського призначення  

комунальної власності у власність для  

індивідуального садівництва 

 

 

Відповідно до пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про землеустрій», статей 12, 19, 

35, 79, 96, 121, 186 Земельного кодексу України, розглянувши заяви громадян 

Островського Анатолія Михайловича, Макаренко Миколи Миколайовича та 

матеріали справ із землеустрою щодо відведення у власність земельних 

ділянок, Михайлівська сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1.Затвердити проекти із землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності у 

власність громадянам:  

- Островському А.М. загальною площею 0,1200 га для індивідуального 

садівництва за адресою: Черкаська область, Кам’янський район, с.Михайлівка, 

вул. Кузнецова, на адміністративній території Михайлівської сільської ради; 

 - Макаренко М.М. загальною площею 0,1200 га для індивідуального 

садівництва за адресою: Черкаська область, Кам’янський район, с. Куликівка, 

вул. Миру, 3, на адміністративній території Михайлівської сільської ради. 

2. Передати земельні ділянки сільськогосподарського призначення 

комунальної власності у власність громадянам:  

- Островському А.М. загальною площею 0,1200 га з кадастровим номером 

7121884000:01:001:1068 для індивідуального садівництва за адресою: 

Черкаська область, Кам’янський район, с. Михайлівка, вул. Кузнецова, на 

адміністративній території Михайлівської сільської ради; 

 - Макаренко М.М. загальною площею 0,1200 га з кадастровим номером 

7121883000:02:001:0126 для індивідуального садівництва за адресою: 



Черкаська область, Кам’янський район, с. Куликівка, вул. Миру, 3, на 

адміністративній території Михайлівської сільської ради. 

3. Громадянам Островському А.М., Макаренко М.М. звернутися до 

органів реєстрації для проведення реєстрації права власності на вищевказані 

земельні ділянки у відповідності до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

4. Землекористувачам Островському А.М., Макаренко М.М. виконувати 

обов’язки землекористувача згідно вимог ст. 96 Земельного кодексу України. 

5. Спеціалісту ІІ категорії відділу земельних відносин та житлово – 

комунального господарства виконкому сільської ради В.В. ЯВНЮК внести 

зміни до земельно-облікових даних с. Михайлівка, с. Куликівка. 

6. Контроль за виконання 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 

 

 


