
 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 

СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

Чугуївського району Харківської області 

VIІІ сесія VIІI скликання 

 

РІШЕННЯ    

 

  18 березня 2021 року                                                       №- VIIІ 
 

Про надання дозволу на розробку проекту  

Землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

для будівництва і обслуговування житлового будинку 

гр. ***. 

  

               Розглянувши заяву гр. ***, що мешкає за адресою: смт 

Слобожанське, вул.Спортивна, б.*** кв.***, викопіювання з кадастрової 

карти (плану), кадастровий план земельної ділянки, розроблений ФОП 

***.,  яка розташована в с.Черкаський Бишкин, вул. Лісна на території 

Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області, 

керуючись ст.ст.12, 118, 121, 122, 186,186-1 Земельного  кодексу  України, 

ст. 26 п.З4  Закону  України “Про  місцеве  самоврядування в Україні“   

Слобожанська селищна  рада  

В И Р І Ш И Л А : 

1. Надати дозвіл на розробку проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. *** із земель запасу комунальної власності 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, яка розташована на території  

с.Черкаський Бишкин, вул.Лісна загальною площею 0,2331га. 

2. Рекомендувати гр. *** замовити розробку проекту землеустрою 

щодо відведення  земельної ділянки за рахунок земель  земель 

запасу комунальної власності для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка 

розташована на території  с.Черкаський Бишкин, вул.Лісна 

загальною площею 0,2331га у розробника документації із 

землеустрою.  

3. Після розробки та погодження проекту відведення відповідно 

чинного законодавства надати матеріали на  розгляд до 

Слобожанської селищної ради 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 Полька О.М.).  

 

 

 Слобожанський селищний голова                                Дмитро  ДІХТЯР 

 

 

 
Спеціаліст І категорії-юрисконсульт відділу з 

питань правової роботи, запобігання та 

виявлення корупції 

 Олександра Чернобай 

Начальник відділу з земельних та екологічних 

питань 

 Оксана Діденко 

Голова постійної комісії з питань 

промисловості, будівництва, агропромислового 

комплексу, житлово-комунального господарства, 

земельних відносин та екології 

 Олександр Полька 

Заступник Слобожанського селищного голови з 

питань виконавчих органів 

 Микола Дубнюк 

 
 


