
 
УКРАЇНА 

СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

Чугуївського району Харківської області 

 сесія VIІI скликання 

 

РІШЕННЯ    

 

вересня 2021 року                                                       №  VIIІ 
 

Про передачу в оренду земельних ділянок 

За кадастровими номерами 6321755600:02:004:0107  

 Та 6321755600:02:003:0978 

  

               Розглянувши клопотання директора ТОВ «Санпоінт Україна» Бевзюка 

А.П.,  про передачу в оренду земельних ділянок, що перебували у користуванні 

Лиманського державного сільськосподарсько-рибоводного підприємства, які 

розташовані за мажами  населеного пункту (смт Слобожанське) на території 

Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області, 

керуючись ст.ст.12, 35, 79-1, 123,Земельного  кодексу  України, ст.14 «Про 

аквакультуру», Водного Кодексу, Закону України №1423-ІХ, п.24  “Про 

внесення змін до  Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо 

удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин”, 

п.24, розд. Х “Перехідні положення” Земельного  кодексу України ст. 26 п.З4  

Закону  України “Про  місцеве  самоврядування в Україні“   Слобожанська 

селищна  рада  

В И Р І Ш И Л А : 

1. Надати в оренду земельні ділянки за кадастровими номерами 

6321755600:02:004:0107 загальною площею 20,61га та земельну ділянку за 

кадастровим номером 6321755600:02:004:0978 загальною площею 174,92 

га для рибогосподарських потреб (код КВЦПЗ-10.07), які розташовані на 

території Слобожанської селищної ради терміном на _____років. 

2. Пропонувати встановити ставку орендної плати за користування 

земельними ділянками за кадастровими номерами  6321755600: 02:004:0107 та  

6321755600:02:004:0978 в розмірі ____ % від нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки. 

3. Слобожанському селищному голові укласти договір оренди земельної 

ділянки за кадастровим номером 6321755600:02:004:0107 та 

6321755600:02:004:0978 з ТОВ «САНПОІНТ УКРАЇНА». 

4. Зобов’язати директора ТОВ «САНПОІНТ УКРАЇНА» гр. Бевзюка А.П. 

зареєструвати договори оренди на земельні ділянки відповідно до чинного 

законодавства. 



5. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на  комісію з питань 

промисловості, будівництва, агропромислового комплексу, житлово-

комунального  господарства, земельних відносин та екології (голова комісії  

Полька О.М.)   
 

 

Спеціаліст І категорії-юрисконсульт відділу з 

питань правової роботи, запобігання та 

виявлення корупції 

 Олександра Чернобай 

Начальник відділу з земельних та екологічних 

питань 

 Оксана Діденко 

Голова постійної комісії з питань 

промисловості, будівництва, агропромислового 

комплексу, житлово-комунального господарства, 

земельних відносин та екології 

 Олександр Полька 

Заступник Слобожанського селищного голови з 

питань виконавчих органів 

 Микола Дубнюк 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства гр. Інжирову А.М. 

2. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства гр. Недвига М.Г. 

3. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства гр. Штепулі М.М. 

4. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства гр. Штепулі І.В. 

5. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства гр.Горобець С.В. 

6. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства гр.Горобець 

Д.М. 

7. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства гр. Котенку Д.М. 

8. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  для ведення особистого селянського господарства гр.Лимару О.В. 

9. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства гр.Пилипенко Л.П. 

10. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  для ведення особистого селянського господарства гр.Бублик В.В. 



11. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства гр.Бублик В.А. 

12. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства гр.Остапенко Д.С. 

13. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства гр. Поташову В.Г. 

14. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства гр.Павленку М.М. 

15. Про розгляд клопотання Гр. Кравцова М.І. 

16. Про розгляд клопотання Гр. Бурлакова С.Є. 

17. Про розгляд клопотання Гр. Єрмоленко С.О. 

18. Про розгляд клопотання Гр. Геріка О.І. 

19. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд гр.Маховій О.В. 

20. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд гр.Денисенко В.Ю. 

21. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд гр.Золочевській С.А. 

22. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд гр. Кравцовій О.М. 

23. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд гр.Цукор В.М. 

24. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд гр.Мокрій Л.В. 

25. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд гр.Спесівцеву О.К. 

26. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для  

будівництва індивідуальних гаражів гр. Сіверчуку С.М. 

27. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства гр.Курочка А.С. 

28. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для  

ведення особистого селянського господарства гр. Денисенко В.Ю. 

29.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства гр. Вербецькій К.М. 

30. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства гр. Ільченку С.А. 

31. Про затвердження проекту землеустроюь щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства гр. Срібному О.А. 

32. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства гр. Деменчук І.П., гр. Миргородській А.В. 

33. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства гр. Яловенко Д.Л. 

34. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки невитребуваної частки (паю) № 268 реформованого КСП «Геніївське» ФГ Штефан 

Віталія Олексійовича 

35. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки невитребуваної частки (паю) № 1 реформованого КСП «ім.Гагаріна» ФГ Строгого 

Олександра Федоровича 



36. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки невитребуваної частки (паю) № 423 реформованого КСП «Геніївське» ФГ Строгого 

Олександра Федоровича 

37. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва  ФГ «Колос» 

38. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки невитребуваної частки (паю) № 493 реформованого КСП «Скрипаївське» ФГ «Лисак 

Тетяни Миколаївни» 

39. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

40. ділянки невитребуваної частки (паю) № 492 реформованого КСП «Скрипаївське» ФГ «Лисак 

Тетяни Миколаївни» 

41. Про виділення в натурі (на місцевості) і передачу у власність земельних часток (паїв) 

реформованого КСП «Скрипаївське» гр.Гордієнко Л.П. 

42. Про виділення в натурі (на місцевості) і передачу у власність земельних часток (паїв) 

реформованого КСП «Скрипаївське» гр.Гордієнко М.І.. 

43. Про розгляд заяви  Шрамко Т.Л. щодо укладення договору оренди земельної ділянки за 

кадастровим номером 6321782704:00:004:0111 на новий строк. 

44. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для будівництва індивідуальних гаражів гр. Колісник І.О. 

45. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для будівництва індивідуальних гаражів гр. Колісник Є.С. 

46. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

Полька С.Г. 

47. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та 

споруд Ільїну О.О. 

48. Про надання дозволу на розробку технічної документації  із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів гр. Воронцовій 

К.В. 

49. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для індивідуального садівництва гр. Воронцовій К.В. 

50. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для індивідуального садівництва гр. Касьян С.А. 

51. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для індивідуального садівництва гр. Баєву А.Ю. 

52. Про передачу в оренду земельних ділянок За кадастровими номерами 6321755600:02:004:0107  

Та 6321755600:02:003:0978. 
 
  
 


