
 

 

 

 

                                                                 У К Р А Ї Н А 

СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

Чугуївського району Харківської області 

ХV сесія VIІI скликання 

 

РІШЕННЯ    

 

 22  липня 2021 року                                                       № 495 - VIIІ 
 

Про відмову у надання дозволу на розробку  

 документації із землеустрою   

. ************* 

              Розглянувши заяву гр. . *************, гр. . *************, гр. . *************, 

викопіювання з кадастрової карти (плану) від 15.06.2021року,  керуючись 

ст.ст.12, 116,121, 122,  Земельного  кодексу  України, керуючись, ст.12,22,79,79-

1,123, п.24 Перехідних положень Земельного Кодексу, ст.2, 6, 19, 55 ЗУ «Про 

землеустрій», п. 30, З4 ст. 26, п.10 ст.59 Закону  України  “Про  місцеве   

самоврядування  в Україні “, враховуючи рекомендації постійних депутатських 

комісій Слобожанської селищної ради та, оскільки, земельні ділянки вважаються 

комунальною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст право державної 

власності на які зареєстроване у Державному реєстрі речових прав на нерухоме 

майно з моменту державної реєстрації права комунальної власності на такі 

земельні ділянки, Слобожанська селищна рада  

В И Р І Ш И Л А : 

1. Відмовити гр. . *************у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства орієнтовною площею 2.000га за 

рахунок сформованої земельної ділянки державної власності 

кадастровий номер 6321782700:01:000:1346, що розташована на 

території Слобожанської селищної ради за межами с.Лиман. 

2. Відмовити гр. . *************у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства орієнтовною площею 2.000 га за 

рахунок сформованої земельної ділянки державної власності 

кадастровий номер 6321782700:01:000:1346, що розташована на 

території Слобожанської селищної ради за межами с.Лиман. 

3. Відмовити гр. . *************у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства орієнтовною площею 2.0000га за 

рахунок сформованої земельної ділянки державної власності 

кадастровий номер 6321782700:01:000:1346, що розташована на 

території Слобожанської селищної ради за межами с.Лиман. 



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 

 


