
 

 

 

 

 

УКРАЇНА 

СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

Чугуївського району Харківської області 

ХVI сесія VIІI скликання 

 

РІШЕННЯ    

 

   19 серпня 2021 року                                                       №  597-VIIІ 
 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність 

для індивідуального садівництва 

гр. **** 

  

               Розглянувши заяву гр.****, що мешкає за адресою: ****, викопіювання з 

кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного 

земельного кадастру земельної ділянки, яка знаходиться за межами населеного 

пункту с.Коропове на території Слобожанської селищної ради Чугуївського 

району Харківської області, керуючись ст.ст.12, 35, 79-1, 118, 121, 122, 186, 

Земельного  кодексу  України, Закону України №1423-ІХ, п.24  “Про внесення 

змін до  Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо 

удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин”, 

п.24, розд. Х “Перехідні положення” 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 у власність гр. **** із земель сільськогосподарського 

призначення, угіддя — багаторічні насадження,  для індивідуального 

садівництва площею 0.1127 га яка розташована за адресою: Садове 

товариство «Сіверський Донець» садова ділянка №66,68 за межами 

населених пунктів на території Слобожанської селищної ради. 
 

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

відведення  земельної ділянки у власність за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення для індивідуального садівництва яка 

розташована за адресою: Садове товариство «Сіверський Донець» садова 

ділянка 66,68 за  межами населених пунктів сел.Слобожанське у 

розробника документації із землеустрою. 



3. Обмеження (обтяження), зокрема належність земельної ділянки до 

прибережної захисної смуги та природно заповідного фонду встановити 

виконавцем при розробці проекту відведення. 

4. Після розробки та погодження проекту відведення відповідно чинного 

законодавства надати матеріали на  розгляд до Слобожанської селищної 

ради в установленому законом порядку. 

5. 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 

 


