
 
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Кам`янського району Черкаської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

26.02.2021                                            Михайлівка                                   № 4 - 41/VІII 

 

 

Про надання дозволу на виготовлення технічної  

документації із землеустрою щодо  встановлення  

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  

громадянам Чернишенку О.М., Чернишенко А.М., 

Снігур М.Л. 

 

 

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

Україні», пункту «и» ст. 25 Закону  України «Про землеустрій», 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», ст. 12, п. п. 16, 17 

розділу Х Перехідних положень Земельного Кодексу України, з метою 

оформлення права власності на земельні ділянки громадянами-власниками 

земельних часток (паїв) на адміністративній території Михайлівської сільської 

ради, розглянувши заяви громадян: Чернишенко Олександра Михайловича, 

Чернишенко Алли Миколаївни, Снігур Марії Лук’янівни про надання дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), Михайлівська сільська рада 

 

В И Р І ШИ Л А: 

 

1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 

землеустрою, щодо  встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

громадянам: 

- Чернишенко О.М. 16.09.1971 року народження, жителя с. Флярківка,    

вул.8 Березня, буд. 38, Кам’янського району Черкаської області, площею 1,41 га 

№ 362, для подальшої передачі у власність для ведення товарного 



сільськогосподарського виробництва, розташованої на адміністративній 

території Михайлівської сільської ради за межами населеного пункту                            

с. Флярківка Кам’янського району Черкаської області; 

 - Чернишенко Аллі Миколаївні 23.03.1970 року народження, жительки        

с. Флярківка, вул.8 Березня, буд. 38, Кам’янського району Черкаської області, 

площею 1,41 га № 361, для подальшої передачі у власність для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, розташованої на адміністративній 

території Михайлівської сільської ради за межами населеного пункту                         

с. Флярківка Кам’янського району Черкаської області; 

- Снігур М.Л. 24.08.1936 року народження, жительки м. Сміла, провул.        

Є. Єршової, буд. 25, площею 2,42 га № 1238, для подальшої передачі у власність 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на 

адміністративній території Михайлівської сільської ради за межами населеного 

пункту с. Жаботин Кам’янського району Черкаської області. 

2. 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 

 


