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Про затверд}кення проекту землеустрою щодо вiдведення
земельних дiлянок для будiвництва i обслуговування житлового
булинку, господарських булiвель i споруд (присалибна лiлянка) за

рахунок зем€ль я{итловоi та громадськоТ забудови та для ведення
особистого селянського господарства за рахунок земель
сiльськогосподарського призначення в с. Криспне, вул. Кузнецова,
34 Крисинськоi сiльськоi радц, Богодухiвського району.
XapкiBcbKoi областi гр. Рогинському Роману Володимировичу

Розглянувши розроблений ФО-П Назаренко Р. О, проект землеустрою

щодо вiдведення земельних дiлянок для будiвничтва i обслуговування
житлового будинку, господарських булiвель i спорул (присалибна дiлянка) за

рахунок земель lкитловот та громадськот забудови та для ведення особистого
селянського господарства за paxytloK земель сiльськогосподарського
призначення в с. Крисине, вул, Кузнецова, 34 Крисинськоi сiльськоi' ради,
Богодухiвського району, Харкiвськоi областi, витяги з f{ержавного земельного
кадастру про земельнi дillянки та заяву Рогинського Романа Володимировича
про передачу земельних дiлянок у власнiсть для будiвництва i обслуговування
житлового будинку, господарських булiвель i споруд (присадибна дiлянка) та

для ведення особистого селянського господарства в с. Крисине, вул. Кузнецова,
З4 Крисинськоi сiльськоi ради, Боголухiвського району, XapKiBcbKoT областi,

керуючисЬ п.34 ч. 1ст.26 ЗаконУ Украiни <ПрО мiсцеве самоврядування в

YKpaiHi>, ст. ст, l2, 116, 1l8, 12l, 122 Земельного кодексу Украiни, Законом
Украiни <Про землеустрiй>, п.3 розлiлу VII <Прикiлrltевi та перехiднi
положення)) Закону Украiни <Про,Щержавний земельний кадастр)), закоцом
Украiни <Про внесення змiн до деяких законодавчих aKTiB УкраТни шlодо

розмежування земель державноТ та комунальноi власностi>r, Законом УкраТни

<Про внесення змiн до деяких законiв УкраТни щодо вдосконалення порядку

державноI ресстрачii речових прав на зеr.rельнj лiлянки державноТ ra
комунальноi власностi у зв'язку з iх розмежуванням>>, Крисинська сiльська рада

ВИРIШИЛА:

l. Заlвердити проект землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок
для будiвництва i обслуговування житлового булинку, господарських будiвель i



споруд (присадибна дiлянка) за рахунок земель житловоi та громадськоТ

забудови та для веденця особистого селянського господарства за рахунок
земель сiльськогосподарського призначення в с. Крисине, вул, Кузнецова, 34

Крисинськоi сiльськоi ради, Богодухiвського району, XapKiBcbKoT областi

гр. Рогинському Роману Володимировичу.
2. Перелати гр, Рогинському Роману Володимировичу у власнiсть

земеJIьнУ дiлянку длЯ будiвничтва i обслуговуванНя жит,lового булинку.

господарських будiвель i спорул (присалибна дiлянка) з кадастровим номером

632088500l:00:00l:0495, площею 0,2500 га та земельну дiлянку для ведення

особистого селянського господарства з кадастровим номером

бЗ20885001:00:001:О496, площею 0,2600 га, розташованi в в с. Крисине,

вул. Кузнечова, 34 Крисинськоi сiльськоi рали Богодухiвського району
Харкiвськоi областi.

з. Гр. Рогинському Роману Володимировичу провести державну

ресстрацiю земельних дiлянок в установленому законом порядку.
4. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйну

депутатську комiсiю з питаць регулювання земельних вiдносин, упорядкування
та благоустрою, екологii, будiв _ензель О. М.).

Секретар сiльськоi рали н. ФЕдько
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