
 
У К Р А Ї Н А 

СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

Чугуївського району Харківської області 

 ХVIІ  сесія VIІI скликання 

 

РІШЕННЯ    

 

  16 вересня   2021 року                                                       № 655 – VIIІ 
 

Про затвердження технічної документації 

 із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

 меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для будівництва і обслуговування житлового 

 будинку, господарських будівель і споруд 

гр.****. 
 

Розглянувши заяву гр. ********, ідентифікаційний номер *****, що мешкає за 

адресою: м.Харків, пр.Московський, буд.******а, технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою: 

с. Скрипаї, вул.Зарічна, 42 Чугуївського (колишнього Зміївського) району 

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

кодексу  України, Закону України №1423-ІХ “Про внесення змін до  Земельного 

кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи 

управління та дерегуляції у сфері земельних відносин”,  ст. 26 п.З4  Закону  

України “Про  місцеве  самоврядування в Україні“, враховуючи  рекомендації 

постійних депутатських комісій Слобожанської селищної ради,    Слобожанська 

селищна  рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. ********* технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за 

адресою: с. Скрипаї, вул. Зарічна, 42 Чугуївського (колишнього 

Зміївського) району Харківської області, загальною площею 0,2500 га. 

2. Передати гр. ********* у приватну власність земельну ділянку за 

кадастровим номером 6321784501:02:001:0108, для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), загальною площею 0,2500 га розташовану  на 



території Слобожанської селищної ради в с. Скрипаї, вул. Зарічна, 42 

Чугуївського району Харківської області. 

3. Зобов’язати гр. ******** зареєструвати право власності на земельну 

ділянку відповідно чинного законодавства. 

4. Зобов’язати гр. ********* сплачувати земельний податок згідно 

чинного законодавства. 

5. Відповідальність за відповідність технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення  меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) чинному 

законодавству, доданих до неї матеріалів, несе розробник документації 

із землеустрою, що здійснював розробку технічної документації із 

землеустрою та гр. *********. 

6. Контроль за виконанням данного 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 

 


