
КОМСОМОЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА   РАДА 
Зміївського району    Харківської області 

ХХХVІІІ сесія    VІІ скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  „ 26 ” квітня  2018 року                                                          № 698  – VІІ   
Про надання дозволу на розробку технічної документації  
із землеустрою  щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  

 для будівництва та  обслуговування жилого будинку,  
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

 гр. Проценко А.С. 
    

      Розглянувши заяву гр. Проценка Артема Станіславовича, що мешкає за 

адресою: сел. Донець, вул. Гагаріна, буд. 19, щодо надання дозволу на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд  

(присадибна ділянка), яка розташована у сел. Донець, вул. Гагаріна, буд. 19, 

витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 27.12.2004 року, 

технічний паспорт на садибний (індивідуальний) житловий будинок, виданий 

КП «Зміївське бюро технічної інвентаризації», керуючись ст. ст.12, 40, 118, 

121 Земельного Кодексу України, ст. 19, 25 Закону України „Про землеустрій”, 

п.3 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про Державний 

земельний кадастр», 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. Проценко Артему Станіславовичу на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для  будівництва та 

обслуговування жилого будинку (присадибна ділянка),, господарських 

будівель та споруд, яка розташована у сел. Донець, вул. Гагаріна, буд. 19, 

орієнтовною площею 0,0995 га.   

2. Гр. Проценко Артему Станіславовичу замовити  розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для  будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка), яка розташована у сел. Донець, вул. Гагаріна, буд. 19 

в організаціях та установах, що мають відповідні ліцензії.  

3. Після розробки технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та 



споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: сел. Донець, вул. 

Гагаріна, буд. 19   надати матеріали на розгляд та затвердження черговою 

сесією в установленому 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  

 


