
 

КОМСОМОЛЬСЬКА     СЕЛИЩНА    РАДА 
Зміївського району    Харківської області 

ХХХІІІ сесія    VІІ скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  „08”  лютого  2018 року                                                    № 612   – VІІ   
Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельних ділянок у постійне 

користування зі зміною цільового призначення 

Комунальному підприємству «Комунальник» для  

будівництва та обслуговування будівель закладів  

комунального обслуговування (для обслуговування  

цвинтаря (кладовища)).  

.  

    Розглянувши лист КП «Комунальник» та  проект землеустрою  щодо  

відведення земельних ділянок у постійне користування зі зміною цільового 

призначення Комунальному підприємству «Комунальник» для будівництва та 

обслуговування будівель закладів комунального обслуговування (для 

обслуговування цвинтаря (кладовища)), які розташовані в межах 

смт.Слобожанське на території Комсомольської селищної ради Зміївського 

району Харківської області, відповідно до ст.ст. 12, 20, 92,122 Земельного 

кодексу України ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”   Комсомольська селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити проект щодо  відведення земельних ділянок у постійне 

користування зі зміною цільового призначення Комунальному 

підприємству «Комунальник» для будівництва та обслуговування 

будівель закладів комунального обслуговування (для обслуговування 

цвинтаря (кладовища)), які розташовані в межах смт.Слобожанське 

на території Комсомольської селищної ради Зміївського району 

Харківської області, загальною площею 2,008 га за кадастровим 

номером 6321755600:01:006:0071 та загальною площею 2,4485 га за 

кадастровим номером 6321755600:01:006:0070, із зміною категорії 

землі із «земель сільськогосподарського призначення (угіддя – 

рілля)» на категорію земель «землі житлової та громадської 

забудови» цільове призначення для будівництва та обслуговування 

будівель закладів комунального обслуговування (код КВЦПЗ – 03.12) 

. 



2. Передати у постійне користування Комунальному підприємству 

«Комунальник» земельні ділянки загальною площею 2,008 га за 

кадастровим номером 6321755600:01:006:0071 та загальною площею 

2,4485 га за кадастровим номером 6321755600:01:006:0070, які 

розташовані в межах смт.Слобожанське на території Комсомольської 

селищної ради Зміївського району Харківської області, для 

будівництва та обслуговування будівель закладів комунального 

обслуговування (для обслуговування цвинтаря (кладовища)). 

3. Комунальному підприємству «Комунальник» зареєструвати право 

постійного користування земельними ділянками для будівництва та 

обслуговування будівель закладів комунального обслуговування 

(для обслуговування цвинтаря (кладовища)), які розташовані в 

межах смт.Слобожанське на території Комсомольської селищної 

ради Зміївського району Харківської області відповідно до чинного 

законодавства. 

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 
 

 


