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30  червня   2020  року                                                Р  І Ш Е Н Н Я   №  3808 

 

Про затвердження   технічної документації із  землеустрою  щодо інвентаризації земельної 
ділянки загального  користування (місць  громадського  відпочинку) Старосалтівської  
громади  в особі Старосалтівської селищної ради кадастровий  номер  
632168840100:00:000:1114, що розташована в с.Хотімля, вул..Піщана. 

 

З метою оформлення за територіальною громадою в особі Старосалтівської 
селищної ради право власності на земельну ділянку,  площею 1,2000  га, що розташована 
в  с. Хотімля, вулиця  Піщана, Вовчанського району Харківської області,  (землі 
загального  користування місця громадського відпочинку), та додані матеріали, 
враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань АПР, екології, 
земельних відносин та використання природних ресурсів, на підставі ст. 12, 19, 81, 118, 

125, 184, 186 Земельного кодексу України, ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»,    СЕЛИЩНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити технічну документацію щодо інвентаризації земельної ділянки із земель 
загального користування (місць громадського відпочинку) – зелена зона (сквер) по вулиці 
Піщаній, в с.Хотімля, Вовчанського району, Харківської області, виготовлену ТОВ «АГ 
РІЄЛТІ». 

 

2.Зареєструвати право власності за територіальною громадою в особі Старосалтівської 
селищної ради на земельну ділянку, кадастровий номер 

632168840100:00:000:1114,загального користування (місць громадського відпочинку) – 

зелена зона (сквер) КВЦПЗ-18,00- земель загального користування (землі будь-якої 
категорії, які  використовуються як  майдани, вулиці, проїзди, шляхи, громадські 
пасовища, сіножаті,  набережні, пляжі, парки, зелені зони, сквери, бульвари, водні об’єкти 
загального користування, а  також інші  землі, якщо  рішенням відповідного органу 
державної влади чи  місцевого  самоврядування їх  віднесено до земель загального  
користування) за рахунок земель запасу комунальної власності, площею 1,2000 га, що 
розташована  в с.Хотімля, вулиця Піщана, Вовчанського район, Харківської області. 
 

3.Право власності на земельну ділянку та право оренди земельної ділянки виникають з 
моменту державної реєстрації цих прав відповідно до чинного законодавства. 
 

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань АПР, 
екології, земельних відносин та використання природних ресурсів (Ткаченко С.А.). 

 

      В.о.Старосалтівського селищного  голови                   Л.І.Штрикун  


