
КОМСОМОЛЬСЬКА     СЕЛИЩНА    РАДА 
Зміївського району    Харківської області 

ХХV сесія    VІІ скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
від  «12»  липня  2017 року                                                          №488   – VІІ   
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність 

із земель житлової та громадської забудови (угіддя - 

забудовані землі) комунальної власності, що  

перебувають в запасі в межах населеного пункту  

смт. Слобожанське  для будівництва індивідуальних  

гаражів гр. Миргородському О.Г. 

           Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Миргородському Олексію Григоровичу із земель житлової та 

громадської забудови (угіддя – забудовані землі) комунальної власності, що 

перебувають в запасі в межах населеного пункту смт. Слобожанське для 

будівництва індивідуальних гаражів, яка розташована за адресою смт. 

Слобожанське, госп. двір №2, гараж №4020,  Зміївського району Харківської 

області, керуючись ст.ст.12,118,121,122,186 Земельного  кодексу  України, ст. 

26 п.З4  Закону  України «Про  місцеве  самоврядування в Україні»   

Комсомольська  селищна  рада  

В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Миргородському Олексію Григоровичу із земель 

житлової та громадської забудови (угіддя – забудовані землі) 

комунальної власності, що перебувають в запасі в межах населеного 

пункту смт. Слобожанське для будівництва індивідуальних гаражів, 

яка розташована за адресою смт. Слобожанське, госп. двір №2, гараж 

№4020, загальною площею 0,0052 га. 

2. Передати гр. Миргородському Олексію Григоровичу у приватну 

власність земельну ділянку, яка розташована за адресою: смт. 

Слобожанське, госп. двір №2, гараж №4020 , загальною площею 0,0052 

га, кадастровий номер 6321755600:01:004:0063, для будівництва 

індивідуальних гаражів.  

3. Зобов’язати  гр. Миргородського Олексія Григоровича зареєструвати 

право власності на земельну ділянку згідно чинного законодавства. 

4. Зобов’язати гр. Миргородського Олексія Григоровича сплачувати 

земельний податок згідно чинного законодавства. 

5. Землевпоряднику виконкому Комсомольської селищної внести зміни  

до  земельно - облікової  документації. 

6. 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 


