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КРИСИНСЬКА СIЛЬСЬК А рАдА

БОГОДУХIВСЬКОГО РАЙОНУ

xAPKIBcbKoi оБлАстl
XLIII сесiя YII скликання

Рiшення
Вiд 26 березня 2020 року Nr 67З-VlI

Про налання згоди на виготовлення технiчноi документацii iз

землеустрою щодо встановлення (вiдновлеllня) меяt земельцоi

дiлянки в HaTypi (на MicueBocTi) лля будiвництва i обслуговувапня
житлового будинку, господарських будiвель i спорул, яка
знаходиться в с. Крисияе, вул. Набереrкна,4 Богодухiвського району
XapKiBcbKoi областi гр, Сахно Тетянi Олексанлрiвпi

розглянувши заяву гр. Сахно Тетяни Олександрiвни [ро надапня згоди на

виготовJIеIiня технiчнот документачii iз землеустрою щодо встановлення
(вiдновлення) меж земельноi дiлянки в HaTypi (на MicueBocTi) лля булiвничтва i

обслуговування житлового булинку, господарських булiвель i споруд. яка

знаходиться в с. Крисине, вул. Набережна, 4 Богодухiвського району
XapKiBcbKoT областi, керуючись ст, ст, 12, l8, 121, l22 Земельного кодексу

Украiни, Законом УкраТни <Про внесення змiн державноi та комуьlальноi

власностi>, керуючись п.34, ч.l ст, 26 Закошу Украiни <Про MicueBe

са\4овряд) вання),. Крисинська сiльська рала

ВИРIШИЛА:

1. Надати гр. Сахно Тетянi Олександрiвнi зголу на виготовлення технiчttоi

документацii iз землеустрою щодо встановлеttня (вiдновлення.1 меж земельнот

дiлянки в HaTypi (на мiсцевостi) для будiвництва iобслуговування )китJIового

будинку, господарських булiвель i споруд (за рахунок земель житловоi та

громадськоi забулови), орiснтовною площею 0,25 га, яка знаходиться в

". 
Kpr"rn", вул. Набережна,4 Богодухiвського району XapKiBcbKoT областi,

2. Р"*оr""луuur' гр. Сахно Тетянi Олександрiвнi звернутися до проектноi

установи для виготовJIення технiчноi документачii iз землеустрою щодо
встаtlовлення (вiлновлення) меж земельноi лiлянки в HaTypi (на мiсцевостi) для
булiвниuтва i обслуговування жиглоRого булинк1. Iослодарських бlлiвель i

споруд, яка знаходиться в с, Крисине, вул, Набережна, 4 Богодухiвського

району XapKiBcbKoT областi.
3. Гр. Сахно Тетянi Олександрiвнi подати виготовлену та погоджену

технiчну документацiю iз землеустрою щодо встановлення (вiдновлекня) MerK

земельноi дiлянки в HaTypi (на мiсuевостi) для будiвництва i обслуговування



житлового булинку, господарських булiвель i споруд до КрисинськоТ сiльськоi

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

та благоустрою, екологii, ензель О. М.).

Секретар сiльськоi н. ФЕдько

(-:,йй<

депутатську комiсiю з питаlrь земельних вiдносин, упорядкуванця


