
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

ХLVІ сесія VIІ скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

22 листопада 2018 р.                                                                            №  822-VII 

Про розгляд клопотань  

гр. Мовчана Р.П. 

 

 На виконання Постанови Харківського апеляційного адміністративного суду від 

06.11.2018 по справі № 621/1349/17, розглянувши клопотання гр. Мовчана Романа Петровича 

від 17.03.2017р. та від 20.04.2017р. про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства та доданий 

проект землеустрою, встановивши невідповідність указаного проекту землеустрою вимогам 

чинного законодавства, а саме: статей 111, 112, 121, 134 Земельного кодексу України, статей 

16, 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»; керуючись п. 34 ч. 1 ст. 

26, ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 12, 111, 112, 118, 121, 

134, 189 Земельного кодексу України, ст. 20 Закону України «Про землеустрій», ст. 16, 19 

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Комсомольська селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити гр. Мовчану Роману Петровичу у затвердженні проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність за рахунок земель запасу комунальної власності 

сільського призначення для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ-

01.03), розташованої за адресою: смт Комсомольське (15 квартал) на території 

Комсомольської селищної ради Зміївського району Харківської області (кадастровий номер 

6321755600:01:006:0063) – за клопотанням від 17.03.2017р. 

2. Відмовити гр. Мовчану Роману Петровичу у затвердженні проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність за рахунок земель запасу комунальної власності 

сільського призначення для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ-

01.03), розташованої за адресою: смт Комсомольське (15 квартал) на території 

Комсомольської селищної ради Зміївського району Харківської області (кадастровий номер 

6321755600:01:006:0063) – за клопотанням від 20.04.2017р. 

3. Відмовити гр. Мовчану Роману Петровичу у наданні у власність земельної ділянки, 

розташованої за адресою: смт Комсомольське (15 квартал) на території Комсомольської 

селищної ради Зміївського району Харківської області (кадастровий номер 

6321755600:01:006:0063) 

4. Контроль за виконанням цього 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 


