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ХЛРКIВСЬКОi ОБЛАСТI

XLIII сесiя VII склпкання

Рiшення
Вiд 26 березня 2020 року N9 684-VП

про надання дозволу на розробку проекry землеустрою щодо
вiдведення земельних дiлянок для булiвнпrtтва i обслуговування
я(]iтлового будшнкУ, господарських будiвель i споруд та лля
ведення особистого селянського господарства! якi знаходяться за

адресою: с. Новоселiвка, вул. Новоселiвська, 41 Богодухiвського

району XapKiBcbKoi облаетi гр. Тризнi Налii Петрiвнi

Розглянувши заrIву гр. Тризни Налii Петрiвни про надання дозволу на

розробку лроекгу lемле}сlрою щодо вiдведення земельних дiлянок для

Ьулiuпrur"' i обслуговуваннЯ житловогО будинку, господарських булiвель i

споруд та для ведення особистого селянського господарства, якi знаходяться за

адресою: с. Новоселiвка, вул. Новоселiвська, 41, Богодухiвського району
XapKiBcbKoT областi, керуючись ст. ст, 12, 18, l21, l22 Земельного кодексу

УкраТни, Законом Украiни <Про внесення змiн державноi та комунальноI

власностi>>, керуючись п.34, ч.l ст. 26 Закону Украiни кПро MicueBe

самоврядуван ня),. Крисинська сiльська рада

ВИРIШИЛА:
1. Надати гр. Тризнi Надii Петрiвнi дозвiл на розробку проекту

землеустроЮ щодо вiдведення земельних дiлянок для булiвництва i

обслуговування житлового будинку, господарських булiвель i споруд, площею

0,25 га за рахунок земель житловоi та громадськот забудови та для ведення

особистого сеJIянського господарства, орiснтовною площею 0,40 га за рахунок
земель сiльськогосподарського призначення з земель запасу комунальноТ

власностi Крисинськоi сiльськот ради, якi знаходяться за адресою: с, Новосе-

лiвка, вул. Новоселiвська, 41, Богодухiвського району XapKiBcbKoT областi.

2, Рекомендувати гр, Тризнi НадiТ Петрiвнi звернутися до проектноi

установи дJlя виготовлення проектУ зеМлеустроЮ щодо вtдведення земельних

дiлянок для будiвничтва i обслуговування житлового будинку, госlrодарських
булiвель i споруд та для ведення особистого селянського господарства,

З. Гр. Тризнi Надii Петрiвнi подати виготовлений та погоджений проект

землеустрою до Крисинсько!_9i i рали на розгляд та затвердження i

прийняття вiдповiдного pi :ня,

4. Контроль за

депутатську комiсiю з
та благоустрою, еколо

пtIllення
земельних

покJlасти на постlину
вiдносин, у[орядкування
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