
КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
Зміївського району    Харківської області 

ХХІV сесія    VІІ скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  „ 08”  червня  2017 року                                                          № 457 – VІІ   
Про надання дозволу на розробку технічної документації  

із землеустрою  щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та складання  

документів,  що посвідчують право власності на земельну ділянку 

 для будівництва та  обслуговування житлового будинку,  

господарчих будівель і споруд гр. Мирошниченко А.Ю. 

    

      Розглянувши заяву гр. Мирошниченко Анна Юріївна, що мешкає за 

адресою: м. Зміїв, вул. Сизранцева, буд. 12, щодо надання дозволу на розробку 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для  будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарчих будівель та споруд, яка розташована у сел. 

Донець, вул. Ювілейна, буд.3, свідоцтво про право на спадщину за законом від 

04.03.2016 р., інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного 

реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого 

майна щодо об’єкта нерухомого майна  від 04.03.2016 р., технічний паспорт на 

садибний (індивідуальний) житловий будинок, виданий  ТОВ «Зміївське 

районне підприємством містобудування, архітектури та землевпорядкування» 

від 12.04.2017 р., керуючись ст. ст.12, 40, 118, 121 Земельного Кодексу України, 

ст. 19, 25 Закону України „Про землеустрій”, п.3 Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про Державний земельний кадастр», ст.26 п.34 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”   Комсомольська 

селищна рада 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Надати дозвіл гр. Мирошниченко Анні Юріївні на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки в натурі (на місцевості) та складання документів, що 

посвідчують право власності на земельну ділянку для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарчих будівель і споруд, яка 

розташована за адресою: сел. Донець, вул. Ювілейна, буд.3, орієнтовною 

площею 0,1049 га.   

2. Гр. Мирошниченко Анні Юріївні замовити  розробку технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) та складання документів, що посвідчують право 

власності на земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарчих будівель і споруд, яка розташована за адресою: сел. 



Донець, вул. Ювілейна, буд.3 в організаціях та установах, що мають 

відповідні ліцензії.  

3. Після розробки технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) та складання 

документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарчих будівель і 

споруд, яка розташована за адресою: сел. Донець, вул. Ювілейна, буд.3  

надати матеріали на розгляд та затвердження черговою сесією в 

установленому 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 

Білевіч О.В.).  

 

 
 

 

 

 

Комсомольський селищний голова                               Д.М.Діхтяр 

 


