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КРИСИНСЬКА СIЛЬСЬКА РАДА

БОГОДУХIВСЬКОГО РАЙОНУ
xAPKIBcbKoi оБлАстI

Позачергова ХХХVI сесiя VII ск.lIикавня

Рiшення
Вiд l5 липня 2019 року

Про затвердження проекту

]Yq 422-VII

щодо вiдведенняземлеустрою
земельних дiлянок для булiвництва та обслуговування жптлового
булинку, господарських будiвель i споруд (лiлянка 1) (за рахунок
земель житловоi та громадськоТ забудови) та для ведення
особистого сеJIянського господарства (лiлянка 2) (за рахунок
земель сiльськогосподарського призначення) по вул. Космiчна, 13,
в с. Крисине Богодухiвського райопу XapKiBcbKoi областi
гр. Нежид Олексанлру Григоровичу

Розглянувши розроблений ФО-П CTaTiBKa Р. I. проею землеустрою щодо
вiдведення земельних дiлянок для будiвництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будiвель i спорул (дiлянка l) (за рахунок земель
житловоi та громадськоi забудови) та для веденнJI особистого селянського
господарства (дiлянка 2) (за рахунок земель сiльськогосподарського
призначення) по вул. Космiчна, 13, в с. Крисине Богодухiвського району
XapKiBcbKoT областi, витяги з,Щержавного земельного кадастру про земельнi
дiлянки та заяву Нежид Олександра Григоровича про передачу земельних
дiлянок у власнiсть для будiвництва та обслуговування житлового будинку,
господарський булiвель i споруд (дiлянка l) (за рахунок земель житловоi та
громадськоi забулови) та для ведення особистого селянського господарства
(дiлянка 2) (за рахунок земель сiльськогослодарського призначення) по
вул. Космiчна, 13, в с, Крисине Богодухiвського району XapKiBcbKoT областi,
керl,rочись п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону УкраiЪи <Про мiсцеве самоврядування в
YKpaiHi>, ст. ст. 12, l16, l18, l2l, 122 Земельного кодексу УкраiЪи, Законом
УкраiЪи <Про землеустрiй>>, п.3 роздiлу VII кПрикiнцевi та перехiднi
поlrоження)) Закону УкраiЪи <Про .Щержавний земельний кадастр)), законом
Украiни <Про внесення змiн до деяких законодавчих aKTiB Украiни щодо
розмежування земель державноТ та комунальноi власностi>>, Законом УкраiЪи
<<Про внесення змiн до деяких законiв Украiни щодо вдосконалення порядку
державноi реестрацii речових прав на земельнi дiлянки державноТ та
комунальноi власностi у зв'язку з'lх розмежуванням)), Крисинська сiльська рада

ВИРIШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою цодо вiдведення земельних дiлянок

для будiвництва та обслуговування житлового будинку, господарських будiвель



i споруд (дiлянка 1) (за рахунок земель житловоi та громадськоi забулови)

площЪю 0,2500 га та для ведення особистого селянського господарства (дiлянка

2) (за рахунок земель сiльськогосподарського призначення) площею 0,0765 га

no uyn. Ko"ri"ru, 13, в с. Крисине Богод,rriвського рйону XapKiBcbKoi областi,
'2. Передати Нежил Олександру Григоровичу у власнiсть земельнi

дiлянки для будiвництва та обслуговування житлового будинкУ, господарський

бlлiвель l сйрул (дiлянка l) (за рахунок земель жиrловоi та громмськот

забуло"") плоцею 0,2500 га, кадастровий номер 632088500l:00:001:0500 та для

ведення особистого сеJIянського господарства (лiлянка 2) (за рахунок земель

сiльськогосподарського призначення) площею 0,0765 га, кадас,гровий номер

6з20885001:00:0Ъ 1:0499 по вул. Космiчна, 1З, в с. Крисине Богодlхiвського

району XapKiBcbKoi областi.
3. Провести державну реестрацiю земельних дiлянок в установленому

законом порядку.
4. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постlину

депутатську комiсiю з питань регулювання земельних вiдносин, упорядкування
та благоустрою, екологii, будiвниц9и,Фецзль О. М,)

Крисинськпй сiльський го в. БоБрик
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