
КОМСОМОЛЬСЬКА     СЕЛИЩНА    РАДА 
Зміївського району    Харківської області 

ХLІ сесія    VІІ скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  „19”   липня  2018 року                                                        № 756   – VІІ   
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

 індивідуальних гаражів   гр. Срібному В.М. 

 

 

                Розглянувши заяву гр. Срібного Вадима Анатолійовича,  що мешкає 

за адресою: смт. Слобожанське, вул. Лермонтова  буд.42 кв.9, щодо надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для будівництва  індивідуальних гаражів, яка розташована за адресою: смт. 

Слобожанське, господарчий двір №2 (гараж № 7008, кадастровий план  та 

ситуаційну схему розміщення земельної ділянки, довідку  із звітності з 

кількісного обліку земель  про наявність земель та розподіл їх за власниками 

земель, землекористувачами, угіддями № 31-20-0.23,2-1554/171-18 від 

11.06.2018 р., виданими  ГУ Держгеокадастру у Харківській області Відділ у 

Зміївському районі,  керуючись ст.ст.12,118, 121, 122,  Земельного Кодексу 

України, ст.ст.19, 25 Закону України „Про Землеустрій”, ст.26 п.34 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні”   Комсомольська селищна 

рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати дозвіл гр. Срібному Вадиму Анатолійовичу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення  земельної ділянки із земель комунальної 

власності землі житлової та громадської забудови,  для будівництва  

індивідуальних гаражів, яка розташована за адресою смт. Слобожанське, 

господарчий двір №2 (гараж № 7008),  орієнтовною площею 0,0037 га. 

2. Зобов’язати гр. Срібного Вадима Анатолійовича замовити розробку 

проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки із земель 

комунальної власності, землі житлової та громадської забудови, для 

будівництва  індивідуальних гаражів, яка розташована за адресою смт. 

Слобожанське, господарчий двір №2 (гараж № 7008), в організаціях та 

установах, що мають відповідні ліцензії.  

3. Після розробки проекту відведення надати матеріали на розгляд та 

затвердження черговою сесією в установленому законом порядку. 



4. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на  комісію з питань 

промисловості, будівництва, агропромислового комплексу,  житлово-

комунального  господарства, земельних відносин та екології (голова 

комісії Білевіч О.В.).  

          

       Комсомольський селищний голова                              Д.М.Діхтяр 

 
 


