
КРИСИНСЬКА СIЛЬСЬКА РАДА

Богодухlвського рАйону
xAPKIBCbKoi оБлАстl

XLIII сесiя VII скликанця

Рiшення
Вiд 26 березня 2020 року J\! 670-VII

Про надання згоди на виготовлення технiчноi документачii iз
землеустрою щодо встановлення (вiдновлення) меж земельноi
дiлянки в HaTypi (на мiсцевостi) для будiвнпцтва i обслуговування
житлового булинку, господарських булiвель i спорул, яка
зflаходиться в с. Крисине, вул. Робоча, 15 Боголухiвського району
XapKiBcbKoi областi гр, Гончар Олеry Гриrоровичу

Розгпянувши заяву гр. Гончар Олега Григоровича про надання згоди на

виготовлецня технiчноТ документацiТ iз землеустрою шодо встановлення
(вiдновлення) меж земельноТ дiлянки в HaTypi (на мiсцевостi) для булiвничтва i
обслуговування житлового булинку, господарських булiвель i споруд. яка

знаходиться в с. Крисине, вул. Робоча, 15 Боголухiвського району XapKiBcbKoi
областi, керуючись ст. ст. 12, 18, 12l, l22 Земельного кодексу Украiни, Законом
УкраТни <Про внесення змiн державноi та комунальноi власностi>. керуючисБ
п.34, ч.1 ст, 26 ЗаконУ Украiни кПро мiсцеве самоврядування)>, Крисинська
сiльська рада

ВИРIШИЛА:

l. Надати гр, Гончар Олегу Григоровичу згоду на виготовлеtlня технiчноТ

документацii iз земпеустрою щодо встановлення (вiдновлення) меж земельноТ

дiлянки в HaTypi (на мiсцевостi) для булiвництва i обслуговування житлового
булинку, господарських булiвель iспоруд (за рахунок земе,]rь жит,ltовот та
громадськоi забулови), орiснтовною площею 0,25 га, яка знаходиться в

с. Крисине, вул. Робоча, 15 Богодухiвського району XapKiBcbKoi областi.
2. Рекомендувати гр. Гончар Олеry Григоровичу звернутися до проектноi

установи для виготовленця технiчноi документацii iз землеустрою щодо
встановлення (вiдновлення) меж земельноi дiлянки в HaTypi (на мiсцевостi) для
будiвництва i обслуговування житлового будинку, господарських булiвель i

споруд, яка знаходиться в с. Крисине, вул. Робоча, l5 Богодухiвського району
XapKiBcbKoT областi,

3. Гр. Гончар Олегу Григоровичу подати виготовлену та погоджену
технiчну документацiю iз землеустрою щодо встановлення (вiднов.llення) меж
земельноi дiлянки в HaTypi (на мiсшевостi) для будiвництва iобслуговування



житлового булинку, гос[одарських булiвель i споруд до Крисинськоi ci,llbcbKoi

ради на розгляд та затвердження i прийняття вiдповiдного рiшення.
4. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйну

депутатську комiсiю з питань регулювання земельних вjдносин, упорядкування
о, м.).

Секретар сiльськоi н. ФЕдько
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та благоустрою,


