
щ
КРИСИНСЬКА СIЛЬСЬКА РЛДА

БОГОДУХIВСЬКОГО РАЙОНУ
xAPKlBcbKoi оБлАстl

XLIII сесiя YII скликання

рirrrення
Вiд 26 березня 2020 року Ns 668-VП

Про затвердхсення технiчноi локументацii iз землеустрою щодо
встановлення (вiдновлення) меэк земельноi дiлянки в Harypi (на
MicueBocTi) для будiвнпuтва i обслуговуванпя житлового будинку,
господарських булiвель та споруд по вул. XapKiBcbкa, 122 у
с-щi Максимiвка Богодухiвського району XapKiBcbKoi областi
гр. Мiрошниченко Петру Iвановпчу

Розглянувши розроблену ФО-П CTaTiBKa Р. I. технiчну документачiю iз
землеустрою щодо встановлення (вiдновлення) меж земельноi дiлянки в HaTypi
(на MicшeBocTi) дrя будiвництва i обслуговування китлового будинку,
господарських булiвель та споруд по вул. XapKiBcbKa, 122 у с-щi Максимiвка,
Богодухiвського району, XapKiBcbкoj областi, витягу з,Щержавного земельного
кадастру про земельну дiлянку та заяву Мiрошниченка Петра Iвановича про
[ередачу земельноТ дiлянки у власнiсть лля будiвниI{тва i обслуговуваншя
житлового будинку, господарських будiвель та споруд за рахунок земель
житловоТ та громадськоi забудови по вул. XapKiBcbKa, l22 у с-цi Максимiвка,
Богодухiвського району, XapKiBcbKoi областi, керуючись п. З4 ч. 1 ст. 26 Закону
Украiни <Про мiсцеве самоврядування в УкраiЪi>l, ст. ст, 12, 1l6, l l8, l21, 122

Земельного кодексу УкраТни, Законом УкраТни <Про землеустрiй>, п. 3 роздiлу
VII <Прикiнцевi та перехiднi полохення) Закону Украiни <Про ffержавний
земельний кадастр), законом УкраiЪи <<Про внесення змiн до деяких
законодавчих aKTiB Украiни щодо розмежування земель державноi та
комунальноi власностi>l, Законом УкраiЪи <<Про внесення змiн до деяких
законiв Украiни щодо вдосконаJIення порядку лержавноi peccTpaItiT речових
прав на земельнi дiлянки державноТ та комунальноТ власностi у зв'язку з iх
розмежуванням))l Крисинська сiльська рала

ВИРIШИЛА:
l, Затверлиlи rехнiчну док)vентацiю iз землеус,tрою шодо астановлення

(вiдновлення) меж земельцоТ дiлянки в HaTypi (на MicueBocTi) для будiвництва i

обспуговування житлового булинку, господарських будiвель та споруд по
вул. XapKiBcbKa, 122 у с-цi Максимiвка, Богодухiвського району, XapKiBcbKoi
областi гр. Мiрошниченко Петру Iвановичу.

2. Передати гр. Мiрошниченко Петру Iвановичу у власнiсть земельну
дiляtlку з кадастровим номером 6320885004:00:002:0205, площею 0,1474 rа,



розташовану по вул. XapкiBcb;кa, 72z у с-щi Максимiвка, Богодухiвського

району, xapkiBcbkoi областi для будiвництва i обслуговування житлового

бул.ппу, господарських будiвель i спорул (присалибна лiлянка)," з. гр, МiрЬшниченко Петру Iвановичу провести державну ресстраttiю
земельцоi дiлянки в установленому законом lrорядку,

4. Контроль ]а виконанням даноtо рiшення
депутатську комiсiю з питань земельцих

та благоустрою, екологii, б о, м.).

Секретар сiльськоТ

rrокласти на постiйну
вiдносин, упорядкування
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