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КРИСИНСЬКА СIЛЬСЬКА РАДА
БОГОДУХIВСЬКОГО РАЙОНУ

xAPKlBCbKoi оБлАстr
XLIII сесiя VII скликанвя

Рiшення
Вiд 26 березня 2020 року JY! 665-VII

Про затвердrкення технiчноi документаtlii iз землеустрою щодо
встановлення (вiдновлення) меж земельноТ дiлянки в Harypi (на
мiсцевостi) для будiвнпцтва i обслуговування )ltитлового булинку,
господарських булiвель i споруд (присалибна дiлянка) в
с-щi Максимiвка, вул. XapKiBcbкa, 120, Крисинськоi сiльськоi
радп Богодухiвського району XapKiBcbKoT областi гр. Береяtнiй
Агафii IcaKiBHi

Розглянувши розроблену ФО-П Назаренко Р. О. технiчну локументацiю iз
землеустрою щодо встановлення (вiдновлення) меж земельноi дiлянки в HaTypi
(на мiсцевостi) для будiвництва i обслуговування житлового булинку,
господарських булiвель i споруд (присадибна дiлянка) в с-щi Максимiвка,
вул. XapKiBcbKa, l20, Крисинськоi сiльськоi ради Богодухiвського району,
XapKiBcbKoT областi, витяг з Державного земельного кадастру про земельну
дiлянку та заяву Бережноi АгафiТ Iсакiвни про передачу земельноi дiлянки у
власнiсть для будiвництва i обслуговування житлового булинку, l,осtlоларських
булiвель i споруд у зв'язку з купiвлею булинку по вул. XapKiBcbKa, 120, в
с-щi Максимiвка, Богодухiвського району ХаркiвськоI областi, керуючись п. З4
ч, 1 ст. 26 Закону Украiни <Про мiсцеве самоврядування в YKpaTHi>, ст, ст. l2,
116, l18, l2\, 122 Земельного кодексу Украiни, Законом УкраТни <Про
землеустрiй>, п, З роздiлу VII <Прикiнцевi та перехiднi положення>> Закону
Украiни <Про ,Щержавний земельний кадастр), законом УкраТни ((Про внесення
змiн до деяких законодавчих akTiB Украiни щодо розмежування земель
державноi та комунальноi власностi), Законом Украiни <Про внесення змiн до
деяких законiв Украiни щодо вдосконалення порядку держа8ноТ ресстрачii'
речових прав на земельнi дiлянки державноi та комунальноТ власностi у зв'язку
з Тх ро tмежуван ням,,. Крисинська сiльська рала

ВИРIШИЛА:

1. Затвердити технiчну документацiТ iз землеустрою щоло вgтановлення
(вiдновлення) меж земельноi дiлянки в HaTypi (на мiсцевостi) для будiвництва i
обслуговування житлового булинку, господарських булiвель i спорул
(присадибна дiлянка) в с-щi Максимiвка, вул, XapKiBcbKa, l20 Крисинськоi



сiльськоi ради Богодухiвського району XapKiBcbKoT областi Бережнiй АгафiТ
IcaKiBHi,

2. Передати Бережнiй АгафiТ IcaKiBHi у власнiсть земельну дiлянку з

кадастровим номером бЗ20885004:00:002:020 l, площею 0, 1 500 га, розташовану
в с-щi Максимiвка, вул. XapKiBcbKa, 120 КрисинськоТ сiльськоi ради
Богодухiвського району Харкiвськоi областi для будiвництва i обслуговування
хитлового будинку, господарських булiвель i спорул (присадибна дiлянка).

3. Гр. Бережнiй Агафii IcaKiBHi провести державну ресстрачiю земельноi
дiлянки в установленому законом порядку.

4, Контроль за аиконанням даного рiшення
депутатську комiсiю з питань ня земельних
та благоустрою, екологii, ь О. М.).

Секретар сiльськоi р

покласти на постlину
вiдносин, упорядкування

н. ФЕдько


