
 
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Кам`янського району Черкаської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

24.06.2020                                           Михайлівка                                № 31 - 24/VII 
 

 

Про затвердження проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у 

власність гр.Шумилу Р.С та гр. Плаксун Н.В.  

 

 

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,       

ст.ст. 19, 22, 25, 30, 50 Закону України «Про землеустрій», ст.ст. 12, 20, 81, 186 

Земельного кодексу України, розглянувши клопотання громадян Шумила Р.С., 

Плаксун Н.В. про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у приватну власність для ведення особистого селянського господарства та для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 

сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності у власність гр. Шумилу 

Роману Сергійовичу, для ведення особистого селянського господарства площею 1,0000 

га, кадастровий номер 7121884000:03:001:0087, яка розташована на адміністративній 

території Михайлівської сільської ради,в межах селища Лісове. 

2. Передати у приватну власність гр. Шумилу Роману Сергійовичу земельну 

ділянку комунальної власності сільськогосподарського призначення площею 1,0000 

га., кадастровий номер 7121884000:03:001:0087 для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована на адміністративній території Михайлівської сільської 

ради, в межах селища Лісове. 

3. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Плаксун Наталії Володимирівні, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 

0,2500 га, кадастровий номер 7121884000:03:001:0084, яка розташована на 

адміністративній території Михайлівської сільської ради в межах населеного пункту 

селища Лісове, вул. Вишнева. 

4. Передати у приватну власність гр. Плаксун Наталії Володимирівні земельну 

ділянку площею 0,2500 га., кадастровий номер 7121884000:03:001:0084 для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 



(присадибна ділянка яка розташована на адміністративній території Михайлівської 

сільської ради в межах населеного пункту селища Лісове, вул. Вишнева. 

5. Громадянам Шумилу Р.С. та Плаксун Н.В. 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». 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань землекористування, благоустрою та охорони навколишнього 

середовища. 

 

 

Сільський голова          Василь МАКСИМЕНКО 


