
 
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Кам’янського району Черкаської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

09.07.2021                                        Михайлівка                                   № 8 - 7/VІІІ 

 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) ПП «ВАТ Компані», які 

розташовані на адміністративній території 

Михайлівської сільської ради, за межами          

с. Михайлівка 

 

 

 Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 16, 19 Закону України «Про оренду землі», статей 12, 123, 

124, 186 Земельного кодексу України, розглянувши клопотання ПП «ВАТ 

«Компані» про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

під польовими дорогами, запроектованими для доступу до земельних часток 

(паїв) та передачі в оренду ПП «ВАТ Компані», що знаходяться на  

адміністративній території Михайлівської сільської ради, за межами                  

с. Михайлівка, сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

ПП «ВАТ Компані», під польовими дорогами, запроектованими для доступу 

до земельних часток (паїв) площею 0,7400 га для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, що розташовані на адміністративній 

території Михайлівської сільської ради, за межами с. Михайлівка. 

2. Передати ПП «ВАТ Компані» в користування на умовах оренди 

терміном на 10 років з орендною платою 10 % від нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки із врахуванням коефіцієнтів індексації земельну 

ділянку сільськогосподарського призначення під польовими дорогами, 

запроектованими для доступу до земельних часток (паїв) для ведення 



товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 0,7400 га, 

кадастровий номер 7121884000:02:000:1720, яка розташована на 

адміністративній території Михайлівської сільської ради, за межами 

населеного пункту с. Михайлівка Черкаського (Кам’янського) району 

Черкаської області. 

3. Уповноважити сільського голову Т.А. ПЛУЖНИКА укласти з ПП 

«ВАТ Компані» Договір оренди земельної ділянки. 

4. Рекомендувати землекористувачу провести державну реєстрацію 

права користування згідно чинного законодавства. 
5. 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 

 


