
КОМСОМОЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА   РАДА 
Зміївського району    Харківської області 

ХVІІІ   сесія   VІІ скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  „ 02 ” лютого 2017 року                                                    №370 – VІІ   
Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

Комсомольській селищній раді для будівництва 

індивідуальних  гаражів.  

               

            Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки Комсомольській селищній раді для будівництва 

індивідуальних  гаражів, розташованої в смт. Слобожанське, Балаклійське шосе 

на території Комсомольської селищної ради Зміївського району Харківської 

області та заяви громадян,  керуючись  ст. ст.12, 79-1, 81, 122, 116, 118, 

121, 125,186 Земельного Кодексу України, ст.ст. 19, 25, 30, 56 Закону України 

„Про землеустрій”,  п.34 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”  Комсомольська  селищна  рада: 

 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки Комсомольській селищній раді для будівництва 

індивідуальних  гаражів за рахунок земель житлової та громадської 

забудови, що перебуває у комунальній власності, загальною площею 

0,3028 га, яка розташована в смт. Слобожанське, Балаклійське шосе, на 

території Комсомольської селищної ради Зміївського району Харківської 

області, на земельні ділянки: 

- площею 0,2528 га, кадастровий номер 6321755600:01:001:0059, для 

будівництва індивідуальних гаражів; 

- площею 0,0100 га, кадастровий номер 6321755600:01:001:0060, для 

будівництва індивідуальних гаражів; 

- площею 0,0100 га, кадастровий номер 6321755600:01:001:0061, для 

будівництва індивідуальних гаражів; 

- площею 0,0100 га, кадастровий номер 6321755600:01:001:0062, для 

будівництва індивідуальних гаражів; 

- площею 0,0100 га, кадастровий номер 6321755600:01:001:0063, для 

будівництва індивідуальних гаражів; 

- площею 0,0100 га, кадастровий номер 6321755600:01:001:0064, для 

будівництва індивідуальних гаражів. 

2. Земельну ділянку, загальною площею 0,2558 га, кадастровий номер 

6321755600:01:001:0059, для будівництва індивідуальних гаражів, яка 



розташована в смт Слобожанське, Балаклійське шосе на території 

Комсомольської селищної ради Зміївського району Харківської області, 

залишити за Комсомольською селищною радою та оформити право 

власності на земельну ділянку відповідно діючого законодавства. 

3. Передати гр. Юнашовій Ользі Григорівні у приватну власність земельну 

ділянку, яка розташована в смт Слобожанське, Балаклійське шосе на 

території Комсомольської селищної ради Зміївського району Харківської 

області  , загальною площею 0,0100 га, для будівництва індивідуальних 

гаражів, кадастровий номер 6321755600:01:001:0060. 

4. Передати гр. Юнашову Сергію Михайловичу у приватну власність 

земельну ділянку, яка розташована в смт Слобожанське, Балаклійське 

шосе на території Комсомольської селищної ради Зміївського району 

Харківської області  , загальною площею 0,0100 га, для будівництва 

індивідуальних гаражів, кадастровий номер 6321755600:01:001:0061. 

5. Передати гр. Сілаєвій Валентині Анатоліївні у приватну власність 

земельну ділянку, яка розташована в смт Слобожанське, Балаклійське 

шосе на території Комсомольської селищної ради Зміївського району 

Харківської області  , загальною площею 0,0100 га, для будівництва 

індивідуальних гаражів, кадастровий номер 6321755600:01:001:0062. 

6. Передати гр. Сисенко Ігорю Івановичу  у приватну власність земельну 

ділянку, яка розташована в смт Слобожанське, Балаклійське шосе на 

території Комсомольської селищної ради Зміївського району Харківської 

області  , загальною площею 0,0100 га, для будівництва індивідуальних 

гаражів, кадастровий номер 6321755600:01:001:0063. 

7. Передати гр. Заброді Лідії Олександрівні  у приватну власність земельну 

ділянку, яка розташована в смт Слобожанське, Балаклійське шосе на 

території Комсомольської селищної ради Зміївського району Харківської 

області  , загальною площею 0,0100 га, для будівництва індивідуальних 

гаражів, кадастровий номер 6321755600:01:001:0064. 

8. Зобов’язати  гр. Юнашову Ольгу Григорівну, гр. Юнашова Сергія 

Михайловича, гр. Сілаєву Валентину Анатоліївну, гр. Сисенко Ігоря 

Івановича, гр. Заброду Лідію Олександрівну оформити право власності 

на земельну ділянку та сплачувати земельний податок відповідно 

діючого законодавства. 

9. Землевпоряднику виконкому Комсомольської селищної внести зміни  до  

земельно - облікової  документації. 

10. 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 

 


