
 
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Кам`янського району Черкаської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

26.02.2021                                               Михайлівка                                   № 4 - 35/VІII 

 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва громадянці Гуцол Олені Григорівні 

 

Відповідно до пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 3, 5 Закону України «Про порядок виділення 

в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил 

землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, 

запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», указів Президента 

України від 03.12.1999 №1529 «Про невідкладні заходи щодо прискорення 

реформуванню аграрного сектора економіки», від 08.08.1995 №720/95 «Про 

порядок паювання земель, переданих у колективну власність 

сільськогосподарським підприємствам і організаціям», статей 12, 25, 96, 125, 186, 

пунктів 16, 17 Перехідних положень Земельного Кодексу України, розглянувши 

заяву громадянки Гуцол Олени Григорівни, Михайлівська сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянці Гуцол 

Олені Григорівні загальною площею 2,4350 га № 1182 для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, кадастровий номер 

7121882000:04:000:1133, яка розміщена в адміністративних межах 

Михайлівської сільської ради за межами села Жаботин, Кам’янського району, 

Черкаської області. 



2. Передати громадянці Гуцол Олені Григорівні у приватну власність 

земельну ділянку загальною площею 2,4350 га № 1182 для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, кадастровий номер 

7121882000:04:000:1133, яка розміщена в адміністративних межах 

Михайлівської сільської ради за межами села Жаботин, Кам’янського району, 

Черкаської області. 

3. Громадянці Гуцол Олені Григорівні 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». 

4. Землекористувачу Гуцол Олені Григорівні виконувати обов’язки 

землекористувача згідно вимог ст. 96 Земельного кодексу України. 

5. Старості Жаботинського старостинського округу Ю.О. ДАВИДЕНКУ 

забезпечити внесення змін до земельно-облікових даних с. Жаботин. 

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 

 

 

 


