
 
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Кам`янського району Черкаської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

28.05.2021                                             Михайлівка                               № 6 - 10/VІII 

 
 

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо поділу та об’єднання  

земельних ділянок Михайлівської сільської ради 

з кадастровим номером 7121885600:02:000:0691 

 

 

 Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 56 Закону України «Про землеустрій», статей 12, 122, 186 

Земельного кодексу України, заслухавши інформацію спеціаліста ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово-комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради В.В. ЯВНЮК, розглянувши 

матеріали справи про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо поділу та об`єднання земельних ділянок Михайлівської сільської ради з 

кадастровим номером 7121885600:02:000:0691 площею 9,1000 га, яка 

розташована на адміністративній території Михайлівської сільської ради 

Кам`янського району Черкаської області, за межами с. Михайлівка, сільська 

рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити розроблену ТОВ «Інститут проектування та 

землевпорядкування» технічну документацію із землеустрою щодо поділу та 

об`єднання земельної ділянки площею 9,1000 га, кадастровий номер 

7121885600:02:000:0691, комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення, земель резервного фонду (землі, створені органами виконавчої 

влади або органами місцевого самоврядування у процесі приватизації 

сільськогосподарських угідь, які були у постійному користуванні відповідних 

підприємств, установ та організацій) (код КВЦПЗ – секція К, підрозділ – 

17.00), яка розташована на адміністративній території Михайлівської сільської 

ради Кам`янського району Черкаської області, за межами населеного пункту 

с. Ребедайлівка: 



- ділянка № 1 кадастровий номер 7121885600:02:000:0623 площею 8,300 га 

(утворена в результаті поділу земельної ділянки площею 9,1000 га, 

кадастровий номер 7121885600:02:000:0691); 

- ділянка № 2 кадастровий номер 7121885600:02:000:0622 площею 0,8000 га 

(утворена в результаті поділу земельної ділянки площею 9,1000 га, 

кадастровий номер 7121885600:02:000:0691). 

2. Доручити виконавчому комітету сільської ради 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». 

3. Спеціалісту ІІ категорії відділу земельних відносин, житлово-

комунального господарства, архітектури та містобудування виконкому 

сільської ради В.В. ЯВНЮК внести зміни до земельно-облікових даних.  

         4. 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 

 

 


