
 
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Кам`янського району Черкаської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

26.02.2021                                                  Михайлівка                                     № 4 - 39/VІII 

 

Про надання дозволу на виготовлення технічної  

документації із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  

(на місцевості) громадянам у власність 

 

Відповідно до п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. ст. 12, 96, 116, 118, 121, 122, 123 Земельного кодексу України, 

розглянувши заяви громадян Данилової Наталії Олексіївни, Ковтуна Дмитра Івановича, 

Карася Анатолія Сергійовича, Наумкіної Валентини Миколаївни, Дяченко Миколи 

Миколайовича  про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), Михайлівська сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянам 

згідно таблиці: 

№ 

п/п 

Прізвище, 

ім’я та по 

батькові 

Місце проживання 

Місце 

знаходження 

земельної 

ділянки 

Мета 

 використання  

земельної 

 ділянки 

      Орієнтовна 

      площа 

земельних 

ділянок, га 

1. Данилова 

Наталія 

Олексіївна 

Черкаська обл. 

Кам’янський район 

с. Ребедайлівка, 

вул. Молодіжна, 

буд. 6 

 

Черкаська обл. 

Кам’янський 

район с. 

Ребедайлівка, 

вул.Ярова, буд. 5 

Для будівництва і 

обслуговування 

житлового будинку, 

господарських будівель 

і споруд 

 

0,25 

2. Ковтун 

Дмитро 

Іванович 

Черкаська обл. 

Черкаський район 

с. Степанки, 

вул. Ситника, 

буд.8 

Черкаська обл. 

Кам’янський 

район 

с.Флярківка, 

вул Пушкіна, 

буд.46 

Для будівництва і 

обслуговування 

житлового 

будинку, 

господарських 

будівель і споруд 

0,25 



3. Карась 

Анатолій 

Сергійович 

Черкаська обл. 

Кам’янський район 

с. Куликівка, вул. 

Лигіна, буд.69 

Кам’янський 

район 

с. Куликівка, вул. 

Прибережна, буд. 

11 

 

 

Для будівництва і 

обслуговування 

житлового будинку, 

господарських будівель 

і споруд 

0,25 

4. Наумкіна 

Валентина 

Миколаївна 

Черкаська обл. 

Кам’янський район 

с. Райгород, 

провулок. 

Космонавтів, буд. 9 

 

Черкаська обл. 

Кам’янський 

район 

с. Райгород, 

провулок. 

Космонавтів, буд. 

9 

 

Для будівництва і 

обслуговування 

житлового будинку, 

господарських будівель 

і споруд 

0,25 

5. Дяченко 

Микола 

Миколайови

ч 

Черкаська обл. 

Кам’янський район 

с. Флярківка, 

вул. 8 Березня, 49 

 

 

Черкаська обл. 

Кам’янський 

район 

с. Флярківка, 

вул. 8 Березня, 49 

 

 

Для будівництва і 

обслуговування 

житлового будинку, 

господарських будівель 

і споруд 

0,25 

Для веведення 

особистого 

селянського 

господарства 

0,24 

 

2. Рекомендувати землекористувачам зазначеним у таблиці: 

- за власні кошти замовити, виготовити та подати на затвердження технічну 

документацію із землеустрою на земельні ділянки, які розміщені в адміністративних 

межах Михайлівської  сільської ради в межах населених пунктів с. Ребедайлівка,               

с. Райгород, с. Флярківка, с. Куликівка; 

- під час проведення землевпорядною організацією геодезичних обмірів забезпечити 

присутність представника Михайлівської сільської ради та попередити встановлення 

меж не пізніше ніж за 5 днів до початку виконання цих робіт; 

- виконувати обов’язки землекористувача згідно вимог ст. 96 Земельного кодексу 

України. 

Дозвіл дійсний протягом 1 (одного) року. 

У разі не виконання п.2 даного рішення дозвіл втрачає чинність. 

3. 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 

 


