
 
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Кам’янського району Черкаської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

28.05.2021                                          Михайлівка                                  № 6 - 9/VІІІ 

 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

громадянам 

 

Відповідно до пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 12, 96, 116, 118, 121, 186 Земельного кодексу 

України, розглянувши заяви громадян Бріг Лідії Яківни, Репало Любов Іванівни  

про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) громадянам:  

- Бріг Лідії Яківни загальною площею 0,2500 га, з кадастровим номером 

7121882000:01:001:0645 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Жаботин,                       

вул. Федора Швеця, 110, на адміністративній території Михайлівської сільської 

ради Кам’янського району Черкаської області; 

- Репало Любові Іванівни загальною площею 0,2500 га, з кадастровим 

номером 7121882000:02:001:0493 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Флярківка, 

вул. Шевченка, 1, на адміністративній території Михайлівської сільської ради 

Кам’янського району Черкаської області. 

2. Передати у приватну власність земельні ділянки громадянам:  

-  Бріг Лідії Яківні загальною площею 0,2500 га, з кадастровим номером 

7121882000:01:001:0645 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Жаботин,                       

вул. Федора Швеця, 110, на адміністративній території Михайлівської сільської 

ради Кам’янського району Черкаської області; 

- Репало Любові Іванівні загальною площею 0,2500 га, з кадастровим 

номером 7121882000:02:001:0493 для будівництва і обслуговування житлового 



будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Флярківка, 

вул. Шевченка, 1, на адміністративній території Михайлівської сільської ради 

Кам’янського району Черкаської області. 

3. Громадянам Бріг Л.Я., Репало Л.І. 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 Бріг Л.Я., Репало Л.І. виконувати обов’язки 

землекористувачів згідно вимог ст. 96 Земельного кодексу України. 

5. Старості Жаботинського старостинського округу Ю.О. ДАВИДЕНКУ 

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

с. Флярківка. 

6. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


