
КОМСОМОЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА   РАДА 
Зміївського району    Харківської області 

ХL сесія    VІІ скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  „ 21 ”  червня   2018 року                                                       № 733   – VІІ   
 Про затвердження   Положення про порядок 

надання земельних ділянок громадянам для  

будівництва та обслуговування жилого  

будинку, господарських будівель і споруд  

(присадибна ділянка) за рахунок земель  

комунальної власності на території населених 

пунктів Комсомольської селищної ради. 

  

             На підставі ст.ст. 13, 14, 142-144 Конституції України, ст.ст. 12, 116, 

122-124 Земельного кодексу України, Закону України «Про оренду землі», 

керуючись ст.ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»  Комсомольська селищна рада  

В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити Положення про порядок надання земельних ділянок 

громадянам для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 

комунальної власності на території населених пунктів Комсомольської 

селищної ради (додається). 

2. Затвердити типовий договір оренди земельної ділянки комунальної 

власності, наданої громадянину для будівництва  обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

за рахунок земель комунальної власності на території населених пунктів 

Комсомольської селищної ради (додаток 1 до Положення про порядок 

надання земельних ділянок громадянам для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за рахунок земель комунальної власності на 

території населених пунктів Комсомольської селищної ради). 

3. Затвердити додаток 2,3,4 до Положення про порядок надання земельних 

ділянок громадянам для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 

рахунок земель комунальної власності на території населених пунктів 

Комсомольської селищної ради 

4. Рішення набуває чинності з моменту його оприлюднення на офіційному 

сайті Комсомольської селищної ради. 



5. Контроль    за      виконанням      даного     рішення    покласти на постійні  

комісії: з питань промисловості, будівництва, агропромислового 

комплексу, житлово-комунального  господарства, земельних відносин 

та екології (голова комісії Білевіч О.В., мандатну з питань депутатської 

діяльності, етики, законності та правопорядку (голова Кишинський 

В.М.).  

 

 Комсомольський селищний  голова                                       Д.М.Діхтяр 
 


