
КОМСОМОЛЬСЬКА   СЕЛИЩНА   РАДА 
Зміївського району   Харківської області 

ХХХV сесія    VІІ скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  „ 22 ” березня  2018 року                                                          № 656   – VІІ   
Про затвердження технічної документації  

із землеустрою  щодо встановлення (відновлення) 

 меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для  будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд 

гр. Діденко А.М. 

 

    Розглянувши заяву гр. Діденко Андрія Миколайовича, ідентифікаційний 

номер 2672001012, що мешкає за адресою: сел. Донець, вул. Дружби, буд.11   

про надання у приватну власність земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд, розташованої  в сел. 

Донець, вул. Дружби,11,  керуючись ст.ст.12, 118, 121,  Земельного  Кодексу  

України, ст. 26 п.З4  Закону  України «Про  місцеве  самоврядування в 

Україні»,   Комсомольська  селищна  рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд, розташованої  в сел. Донець, вул. Дружби,11, гр. 

Діденко Андрія Миколайовича. 

2. Передати гр. Діденко Андрію Миколайовичу у приватну власність 

земельну ділянку загальною площею 0,1471 га за кадастровим номером 

6321755603:00:000:0127 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд, розташованої  сел. Донець, 

вул. Дружби,11. 

3. Зобов’язати гр. Діденко Андрія Миколайовича зареєструвати право 

власності на земельну ділянку відповідно чинного законодавства. 

4. Зобов’язати гр. Діденко Андрія Миколайовича сплачувати земельний 

податок згідно чинного законодавства. 

5. Відповідальність за відповідність технічної документацію із 

землеустрою щодо встановлення  меж земельної ділянки в натурі (на 



місцевості) для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд, доданих до неї матеріалів, покласти на 

гр. Діденко Андрія Миколайовича та відповідну землевпорядну 

організацію, що здійснювала розробку технічної документацію із 

землеустрою. 

6. 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  

 


