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Богодухlвського рАЙону
xAPKIBCbKoi оБлАстI

XLIII сесiя YII скликання

Рiшення
Вiд 26 березня 2020 року л9 676-Vll

про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо

вiдведення земельних дiлянок для булiвничтва i обслуговування
?кцтлового будинку, господарських булiвель i спорул та лля

ведення особистого селянськоrо господарства. якi знаходяться за

адресою: с. Новоселiвка, вул. Новоселiвська, 19 Богодухiвського
paioHy XapKiBcbKoi областi гр. Коваль Катеринi IBaHiBHi,

ip. Kyp"""ir НаталiТ Володимирiвнi, гр, Желновач Маринi
Вололимирiвнi

Розглянувши заяву гр. Коваль Катерини Iванiвни, гр, КуренноТ НаталiI

володимирiвни, гр. Желновач Марини Володимирiвни про надання дозволу на

розробку проекту землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок для

Ьулiurrчru. i обслуговуваннЯ житловогО будинкУ, господарських будiвель i

"порул 
,u для ведення особистого селянського господарства, якi на_пежать на

npabi сrriльrоi cyMicHoT власностi та знаходяться за адресою; с, Новоселiвка,

вул. Новоселiвська, l9, Богодухiвського району XapKiBcbKoi областi, керуючись

ст. ст. 12, 18, 12l, 122 Земельного колексу УкраТни, Законом УкраIни <Про

внесення змiн державноТ та комунальноi власностi>>, керуrочись п,34, ч,l ст, 26

Закону Украiни <<Про MicueBe самоврядування), Крисиttська сiльська рада

ВИРIШИЛА:

1. Надати гр. Коваль Катеринi IBaHiBHi, гр, Куреннiй Наталii

Володимирiвнi, .р. Ж"rrоuuп Маринi Володим"р1"1i 1"-1in 
на розробку

проекту землеусТрою щод0 tslдведецня земельних дiлянок для булiвничтва i

ob"ny.buy"unno житлового будинку, господарських булiвель i споруд, площею

0,25 га за рахунок земель житловот та .громадськот забулови та для ведення

особистого селянського господарства, орiснтовною площею 0,22 га за рахунок
земель сiльськогосподарського призначення з земель запасу комунальноI

BrracHocTi Крисинськоi сlльськоi ради, якi належать на правi спiльноТ cyMicHoT

власностi та знаходяться за адресою: с. Новоселiвка, вул, Новоселiвська, l9,

Богодухiвського району xapkiBcbkoi областi,"i. 
Р"*оr"йу"urи гр. Коваль Катеринi IBaHiBHi, гр, Куреннiй НаталiТ

Володимирiвнi, .р. Ж"ппоuu.r Маринi Володимирiвнi зверяутися до проектноТ

установи для виготовлення проекту землеустрою щоло вlдведення земельних



дiлянок для будiвництва i обслуговування житJIового булинку, господарських
булiвель i споруд та для ведення особистого селянського господарства.

3. Гр. Коваль Катеринi IBaHiBHi, гр. Куреннiй Наталii Володимирiвнi,
гр. Желновач Маринi Володимирiвнi подати виготовлений та погоджений
IIроект землеустрою до КрисинськоТ сiльськоi ради на розгляд та затвердження
i прийняття вiдповiдного рiшення.

4, Контроль за виконанням даного рirпення покласти на постlину
вiдtrосиtt, упорядкування

та благоустроlо, екологii, нзель О. М.).

Секрстар сiльськоi р н. ФЕдько
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депутатську комiсiю з питань


