
 
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Кам`янського району Черкаської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

06.08.2021                                            Михайлівка                               № 9 - 15/VІII 

 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в довгострокову оренду 

для будівництва та обслуговування інших 

будівель громадської забудови 

гр. Солодовніковій Наталії Олександрівні 

 

 

Відповідно до пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про землеустрій», Закону 

України «Про оренду землі», статей 12, 22, 93, 96, 124, 125, 134, 135 

Земельного кодексу України, розглянувши заяву гр. Солодовнікової Наталії 

Олександрівни, сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати дозвіл гр. Солодовніковій Н.О. на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності, 

орієнтовною площею 0,08 га в довгострокову оренду на 49 (сорок дев’ять) 

років для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови, на якій розміщена нежитлова будівля «А-1», що належить              

гр. Солодовніковій Н.О. на праві власності. Земельна ділянка розташована на 

адміністративній території Михайлівської сільської ради, в межах населеного 

пункту с. Куликівка, вул. Гагаріна, буд. 1, Черкаського (Кам’янського) району 

Черкаської області. 

2. Рекомендувати землекористувачу: 

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

документацію із землеустрою на земельну ділянку, яка розташована в 

адміністративних межах Михайлівської сільської ради, в межах населеного 

пункту 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 цього рішення дозвіл втрачає чинність. 

3. Скасувати рішення сільської ради від 23.04.2021 року №  5 - 24/VІІІ 

«Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення в довгострокову 

оренду для комерційної діяльності гр. Солодовніковій Наталії Олександрівні».  

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, 

та спеціаліста ІІ категорії відділу земельних відносин, житлово-комунального 

господарства, архітектури та містобудування виконкому сільської ради                      

В.В. ЯВНЮК. 

 

 

Сільський голова                  Тарас ПЛУЖНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


