
 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 

СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

Чугуївського району Харківської області 

ХІІІ сесія VIІI скликання 

 

РІШЕННЯ    

 

 ____ червня 2021 року                                                       № - VIIІ 
 

«Про надання дозволу на розробку  

 документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки невитребуваної  

частки (паю) реформованого  КСП «Геніївське»  

ФГ Штефана Віталія Олексійовича 

 

              Розглянувши заяву голови ФГ Штефана Віталія Олексійовича Штефана 

Віталія Олексійовича, викопіювання з кадастрової карти (плану), 

правовстановлюючі документи ФГ Штефан Віталія Олексійовича,  керуючись 

Законом України № 2498-VIII від 10.07.2018 року «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на 

землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель  

сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання 

зрошення в Україні», ст. 13  Закону  України «Про  порядок виділення в натурі 

(на місцевості) земельних ділянок власникам  земельних часток (паїв)», 

ст.12,22,79,79-1,123 Земельного Кодексу, ст.55 ЗУ «Про землеустрій», ст. 26 п. 

З4  Закону  України  “Про  місцеве   самоврядування  в Україні “  Слобожанська 

селищна  рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки невитребуваної земельної частки 

(паю) № 268 реформованого КСП «Геніївське» для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, яка розташована на території 

Слобожанської селищної ради (за межами с. Геніївка) орієнтовною 

площею 3,33га. 

2. Рекомендувати голові ФГ Штефана Віталія Олексійовича Штефану 

Віталію Олексійовичу замовити розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки невитребуваної 

частки (паю) № 268 реформованого КСП «Геніївське» для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва в тимчасове 

користування на умовах оренди оренди у розробника документації із 

землеустрою.  



 

 

3. Після розробки та погодження технічної документації відповідно до 

чинного законодавства надати матеріали на  розгляд до Слобожанської 

селищної ради в установленому законом порядку. 

4. 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.).  

 

 
 

 Слобожанський селищний голова                                Дмитро  ДІХТЯР 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                 У К Р А Ї Н А 

СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

Чугуївського району Харківської області 

ХІІІ сесія VIІI скликання 

 

РІШЕННЯ    

 

 ____ червня 2021 року                                                       № - VIIІ 
 

«Про надання дозволу на розробку  

 документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки невитребуваних  

часток (паїв) реформованого  КСП «Шебелинське» 

ФГ Строгого Олександра Федоровича  

 

              Розглянувши заяву голови ФГ Строгого Олександра Федоровича, 

викопіювання з кадастрової карти (плану), правовстановлюючі документи ФГ 

Строгого Олександра Федоровича,  керуючись Законом України № 2498-VIII від 

10.07.2018 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил 

землекористування у масивах земель  сільськогосподарського призначення, 

запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», ст. 13  Закону  

України «Про  порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 

власникам  земельних часток (паїв)», ст.12,22,79,79-1,123 Земельного Кодексу, 

ст.55 ЗУ «Про землеустрій», ст. 26 п. З4  Закону  України  “Про  місцеве   

самоврядування  в Україні “  Слобожанська селищна  рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки невитребуваної земельної частки 

(паю) № 261, 266 реформованого КСП «Шебелинське» для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, які розташовані на 

території Слобожанської селищної ради (за межами с-ща Донець) 

орієнтовна площа частки (паю) №261 складає 3,07га, орієнтовна площа 

частки (паю) №266 складає  3,10га. 

2. Рекомендувати голові ФГ Строгого Олександра Федоровича Строгому 

Олександру Федоровичу розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельних ділянок невитребуваних часток (паїв) 

№ 261,266 реформованого КСП «Шебелинське» для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва в тимчасове користування на 

умовах оренди оренди у розробника документації із землеустрою.  

3. Після розробки та погодження технічної документації відповідно до 

чинного законодавства надати матеріали на  розгляд до Слобожанської 

селищної ради в установленому законом порядку. 



 

 

4. 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.).  

 

 
 

 Слобожанський селищний голова                                Дмитро  ДІХТЯР 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                 У К Р А Ї Н А 

СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

Чугуївського району Харківської області 

ХІІІ сесія VIІI скликання 

 

РІШЕННЯ    

 

 ____ червня 2021 року                                                       № - VIIІ 
 

«Про надання дозволу на розробку  

 документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки невитребуваних  

часток (паїв) реформованого  КСП «ім.Гагаріна» 

ФГ Строгого Олександра Федоровича  

 

              Розглянувши заяву голови ФГ Строгого Олександра Федоровича, 

викопіювання з кадастрової карти (плану), правовстановлюючі документи ФГ 

Строгого Олександра Федоровича,  керуючись Законом України № 2498-VIII від 

10.07.2018 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил 

землекористування у масивах земель  сільськогосподарського призначення, 

запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», ст. 13  Закону  

України «Про  порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 

власникам  земельних часток (паїв)», ст.12,22,79,79-1,123 Земельного Кодексу, 

ст.55 ЗУ «Про землеустрій», ст. 26 п. З4  Закону  України  “Про  місцеве   

самоврядування  в Україні “  Слобожанська селищна  рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки невитребуваної земельної частки 

(паю) № 1 реформованого КСП «ім.Гагаріна» для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, які розташовані на території 

Слобожанської селищної ради (за межами с.Шелудьківка) орієнтовна 

площа частки (паю) №1 складає 4.1800га. 

2. Рекомендувати голові ФГ Строгого Олександра Федоровича Строгому 

Олександру Федоровичу розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельних ділянок невитребуваних часток (паїв) 

№1 реформованого КСП «ім.Гагаріна» для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва в тимчасове користування на 

умовах оренди оренди у розробника документації із землеустрою.  

3. Після розробки та погодження технічної документації відповідно до 

чинного законодавства надати матеріали на  розгляд до Слобожанської 

селищної ради в установленому законом порядку. 



 

 

4. 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.).  

 

 
 

 Слобожанський селищний голова                                Дмитро  ДІХТЯР 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                 У К Р А Ї Н А 

СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

Чугуївського району Харківської області 

ХІІІ сесія VIІI скликання 

 

РІШЕННЯ    

 

 ____ червня 2021 року                                                       № - VIIІ 
 

«Про відмову у надання дозволу на розробку  

 документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки невитребуваних  

часток (паїв) реформованого  КСП «Геніївське» 

ФГ Строгого Олександра Федоровича  

 

              Розглянувши заяву голови ФГ Строгого Олександра Федоровича, 

викопіювання з кадастрової карти (плану), правовстановлюючі документи ФГ 

Строгого Олександра Федоровича,  керуючись ст.ст.12, 116,118, 121, 122,  

Земельного  кодексу  України, ст.ст.4 Закону України «Про оренду землі», 

керуючись Законом України № 2498-VIII від 10.07.2018 року «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної 

власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель  

сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання 

зрошення в Україні», ст.12,22,79,79-1,123 Земельного Кодексу, ст.55 ЗУ «Про 

землеустрій», ст. 26 п. З4  Закону  України  “Про  місцеве   самоврядування  в 

Україні “,відповідно до статей 5, 13 Закону України «Про порядок виділення в 

натурі (на місцевості) земельних ділянок власниками земельних ділянок (паїв), 

взявши до уваги постанови Верховного суду від 25.04.2018 року у справі 

№461/2132/17 від 31.07.2019року у справі №472/182/17-ц, від 11.09.2019року у 

справі №472/1284/17-ц від 27.11.2019року, від 22.01.2020року у справі 

№707/2230/18, відповідно до частини 5 ст.13 Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів». Враховуючи вищевикладене, Слобожанська селищна рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Відмовити у наданні дозволу на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки невитребуваної 

земельної частки (паю) № 268 реформованого КСП «Геніївське» для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва, які розташовані 

на території Слобожанської селищної ради (за межами с.Геніївка) 

орієнтовна площа частки (паю) №268 складає 3.33га. 



 

 

2. 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.).  

 

 
 

 Слобожанський селищний голова                                Дмитро  ДІХТЯР 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                 У К Р А Ї Н А 

СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

Чугуївського району Харківської області 

ХІІІ сесія VIІI скликання 

 

РІШЕННЯ    

 

 ____ червня 2021 року                                                       № - VIIІ 
 

«Про надання дозволу на розробку  

 документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки невитребуваних  

часток (паїв) реформованого  КСП «Геніївське» 

ФГ Строгого Олександра Федоровича  

 

              Розглянувши заяву голови ФГ Строгого Олександра Федоровича, 

викопіювання з кадастрової карти (плану), правовстановлюючі документи ФГ 

Строгого Олександра Федоровича,  керуючись Законом України № 2498-VIII від 

10.07.2018 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил 

землекористування у масивах земель  сільськогосподарського призначення, 

запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», ст. 13  Закону  

України «Про  порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 

власникам  земельних часток (паїв)», ст.12,22,79,79-1,123 Земельного Кодексу, 

ст.55 ЗУ «Про землеустрій», ст. 26 п. З4  Закону  України  “Про  місцеве   

самоврядування  в Україні “  Слобожанська селищна  рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки невитребуваної земельної частки 

(паю) № 423 реформованого КСП «Геніївське» для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, які розташовані на території 

Слобожанської селищної ради (за межами с.Геніївка) орієнтовна площа 

частки (паю) №423 складає 3.33га. 

2. Рекомендувати голові ФГ Строгого Олександра Федоровича Строгому 

Олександру Федоровичу розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельних ділянок невитребуваних часток (паїв) 

№423 реформованого КСП «Геніївське» для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва в тимчасове користування на 

умовах оренди оренди у розробника документації із землеустрою.  

3. Після розробки та погодження технічної документації відповідно до 

чинного законодавства надати матеріали на  розгляд до Слобожанської 

селищної ради в установленому законом порядку. 



 

 

4. 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.).  

 

 
 

 Слобожанський селищний голова                                Дмитро  ДІХТЯР 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 

СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

Чугуївського району Харківської області 

ХІІІ сесія VIІI скликання 

 

РІШЕННЯ    

 

 ____ червня 2021 року                                                       № - VIIІ 
 

«Про надання дозволу на розробку  

 документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки невитребуваних  

часток (паїв) реформованого  КСП «Скрипаївське»  

ФГ «Лисак Т.М.» 

 

              Розглянувши заяву голови ФГ «Лисак Тетяни Миколаївни» Маковецької 

Ірини Костянтинівни, викопіювання з кадастрової карти (плану), 

правовстановлюючі документи ФГ Лисак Тетяни Миколаївни,  керуючись 

Законом України № 2498-VIII від 10.07.2018 року «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на 

землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель  

сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання 

зрошення в Україні», ст. 13  Закону  України «Про  порядок виділення в натурі 

(на місцевості) земельних ділянок власникам  земельних часток (паїв)», 

ст.12,22,79,79-1,123 Земельного Кодексу, ст.55 ЗУ «Про землеустрій», ст. 26 п. 

З4  Закону  України  “Про  місцеве   самоврядування  в Україні “  Слобожанська 

селищна  рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок невитребуваних земельних часток 

(паїв) № 492, 493 реформованого КСП «Скрипаївське» для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, яка розташована на 

території Слобожанської селищної ради (за межами с. Скрипаї) 

орієнтовна площа кожної земельної ділянки– 3,6000га. 

2. Рекомендувати голові ФГ Лисак Тетяни Миколаївни гр. Маковецької 

Ірини Костянтинівни замовити розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки невитребуваних 

часток (паїв) № 492, 493 реформованого КСП «Скрипаївське» для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва в тимчасове 

користування на умовах оренди у розробника документації із 

землеустрою.  



 

 

3. Після розробки та погодження технічної документації відповідно до 

чинного законодавства надати матеріали на  розгляд до Слобожанської 

селищної ради в установленому законом порядку. 

4. 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.).  

 

 
 

 Слобожанський селищний голова                                Дмитро  ДІХТЯР 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 

СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

Чугуївського району Харківської області 

ХІІІ сесія VIІI скликання 

РІШЕННЯ    

 

____ червня  2021 року                                                       №- VIIІ 

 

Про продаж земельної ділянки  

несільськогосподарського  призначення 

гр. Сірик Н.М. 

 

      Розглянувши звіт про експертну грошову оцінку забудованої земельної 

ділянки комунальної власності несільськогосподарського призначення, що 

знаходиться у користуванні на умовах оренди у гр. Сірик Надії Михайлівни, для 

будівництва і обслуговування будівель торгівлі (03.07) (для обслуговування 

нежитлової приміщення  (магазину) за кадастровим номером 

6321755600:01:002:0012,  яка  розташована за адресою: вул.Спортивна, 13а, смт 

Слобожанське , Чугуївського району Харківської області,  розроблений ФО-П 

Заволотько Ю.С., висновок державної експертизи землевпорядної документації 

від 21.05.2021р. № 696, погоджений Головним управлінням Держгеокадастру у 

Харківській області, керуючись ст.. ст..12, 127, 128 Земельного Кодексу України,  

Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності в сфері 

оцінки земель, затвердженим рішенням ХLІV сесії Комсомольської селищної 

ради VІ скликання від 27.12.2012 р. №586 – VІ, Положенням про порядок 

здійснення платежів авансового внеску з проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки, затвердженим рішенням ХLІХ сесії Комсомольської 

селищної ради V скликання від 17.02.2010 р. №1420 – V, рішенням ІІІ сесії 

Слобожанської селищної ради VІІІ скликання від 22.12.2021р. №105 - VІІІ «Про 

затвердження переліку земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна 

несільськогосподарського призначення, що підлягають продажу у 2021 р.», ст. 

26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

                                                             ВИРІШИЛА : 



 

 

1. Затвердити  звіт про експертну грошову оцінку забудованої земельної 

ділянки комунальної власності несільськогосподарського призначення, що 

знаходиться у користуванні на умовах оренди у гр. Сірик Надії 

Михайлівни, загальною площею 0,0317 га,  для будівництва і 

обслуговування будівель торгівлі (03.07) (для обслуговування нежитлової 

приміщення  (магазину) за кадастровим номером 6321755600:01:002:0012,  

яка  розташована за адресою: вул. Спортивна, 13а, смт Слобожанське , 

Чугуївського району Харківської області,  що складає 103 985 грн. 34 коп. 

(сто три тисячідев’ятсот вісімдесят п’ять грн. 34 коп.) що в розрахунку на 

1 кв. м. становить 322 грн.67 коп. (триста двадцять дві грн. 67 коп.). 

2. Дати згоду на продаж гр.  Сірик Надії Михайлівні земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення із земель комунальної власності 

Слобожанської селищної ради площею 0,0317  га за кадастровим номером 

6321755600:01:002:0012 за рахунок земель житлової та громадської 

забудови, для будівництва і обслуговування будівель торгівлі, 

розташованої по вул.Спортивна, 13а, смт Слобожанське , Чугуївського 

району Харківської області, на якій розташовано об’єкт нерухомого майна, 

що  належить гр.  Сірик Надії Михайлівні на підставі договору купівлі –

продажу від 14.07.2018 року.  

3. Запропонувати встановити ціну продажу земельної ділянки 103 985 грн. 34 

коп. (сто три тисячі дев’ятсот вісімдесят п’ять грн. 34 коп.) що в 

розрахунку на 1 кв. м. становить 322 грн.67 коп. (триста двадцять дві грн. 

67 коп.). 

4. Зарахувати авансовий внесок, який складає 59 749 грн. 43 коп. (п’ятдесят 

дев’ять тисяч сімсот сорок дев’ять грн. 43 коп.), сплачений  відповідно до 

Договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної 

ділянки від 31.08.2020  року до суми оплати за земельну ділянку. 

5. Доручити Слобожанському селищному голові Діхтярю Дмитру 

Миколайовичу укласти договір купівлі – продажу  земельної ділянки  за 

кадастровим номером 6321755600:01:002:0012, площею 0,0317, 

розташованої по вул.Спортивна, 13а, смт Слобожанське, Чугуївського 

району Харківської області, з гр.  Сірик Надією Михайлівною без зміни 

цільового призначення на умовах визначених цим рішенням. 

6. Всі витрати з оформлення договору купівлі – продажу земельної ділянки 

покласти на покупця. 

7. Після оформлення права власності на земельну ділянку договір оренди  

земельної ділянки за кадастровим номером 6321755600:01:002:0012,  

укладений між Слобожанською селищною радою та гр. Сірик Надією 

Михайлівною,  зареєстрованого в Державному реєстрі речових на 

нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 11.09.2019 року 

номер запису про інше речове право 33265785  вважати таким що втратив 

чинність.  

8. 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.) та на  комісію з питань планування бюджету, 



 

 

фінансів, підприємницької діяльності, соціального захисту, праці та 

сфери послуг (голова Юношев В.О.). 

 

Слобожанський селищний голова                                 Дмитро  ДІХТЯР 

 

 

 
Спеціаліст І категорії-юрисконсульт відділу з 

питань правової роботи, запобігання та 

виявлення корупції 

 Олександра Чернобай 

Головний спеціаліст – землевпорядник відділу з 

земельних та екологічних питань 

 Оксана Пивовар 

Голова постійної комісії з питань 

промисловості, будівництва, агропромислового 

комплексу, житлово-комунального господарства, 

земельних відносин та екології 

 Олександр Полька 

Голова комісії з питань планування бюджету, 

фінансів, підприємницької діяльності, 

соціального захисту, праці та сфери послуг 

 Володимир Юношев 

Заступник Слобожанського селищного голови з 

питань виконавчих органів 

 Микола Дубнюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 

СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

Чугуївського району Харківської області 

ХІІІ сесія VIІI скликання 

 

РІШЕННЯ    

 

____ червня 2021 року                                                       №- VIIІ 
 

Про відмові у наданні дозволу на розробку проекту  

землеустрою щодо відведення земельної для 

ведення особистого селянського господарства 

гр.Гунченко О.А. 

 

                Розглянувши заяву гр. Гунченко Олександра Анатолійовича, що мешкає 

за адресою: с.Скрипаї, вул. Зарічна, 71, викопіювання з кадастрової карти 

(плану), яка розташована в с. Скрипаї на території Слобожанської селищної ради 

Чугуївського району Харківської області, керуючись ст.ст.12,38,39, 43, 44, 83, 

84,118, 121, 122,186 Земельного  кодексу  України,  ст.50 ЗУ «Про землеустрій», 

Законом України «Про особисте селянське господарство», ст.17, 24 Закону 

України «Про регулювання містобудівної діяльності», взявши до уваги 

генеральний план забудови с.Скрипаї 1979року, актуалізований рішенням ХХХІ 

сесії VI скликання  Скрипаївської сільської ради від 08.04.2013року ст. 26 п.З4  

Закону  України “Про  місцеве  самоврядування в Україні“, аби забезпечити 

відповідно до ст.ст.118,119 Закону належний захист суб’єктів права власності і 

господарювання, ефективну протидію протиправному позбавленню власників їх 

прав, запобігти виникненню судових спорів між власниками та користувачами 

земельних ділянок,  Слобожанська селищна  рада  

В И Р І Ш И Л А : 

1. Відмовити у наданні дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Гунченко Олександру Анатолійовичу 

із земель комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована на території  с.Скрипаї  орієнтовною 

площею 1,5000га. 

 

2. 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.).  

 



 

 

 Слобожанський селищний голова                                Дмитро  ДІХТЯР 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 

СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

Чугуївського району Харківської області 

ХІІІ сесія VIІI скликання 

 

РІШЕННЯ    

 

червня  2021 року                                                       № - VIIІ 
 

Про надання дозволу на розробку проекту 

 землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

для будівництва індивідуальних гаражів 

гр. Доля В.М. 

  

               Розглянувши заяву гр. Доля Валерія Миколайовича, що мешкає за 

адресою: смт Слобожанське, вул. Лермонтова, б.29 кв.102, викопіювання з 

кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного 

земельного кадастру земельної ділянки, кадастровий план земельної ділянки, 

розроблений ФОП Сороківським,  яка розташована в смт Слобожанське, 

госп.двір №1 гараж №921, на території Слобожанської селищної ради 

Чугуївського району Харківської області, керуючись ст.ст.12, 79-1,118, 121, 122, 

186, Земельного  кодексу  України, ст.50 ЗУ «Про землеустрій», ст. 26 п.З4  

Закону  України “Про  місцеве  самоврядування в Україні“   Слобожанська 

селищна  рада  

В И Р І Ш И Л А: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Доля Валерію Миколайовичу із земель 

комунальної власності для будівництва індивідуальних гаражів,  яка 

розташована на території  смт Слобожанське, господарчий двір №1 

гараж №921  загальною площею 0,0028га. 

 

2. Рекомендувати гр. Доля Валерію Миколайовичу замовити розробку 

проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки за рахунок 

земель  комунальної власності для будівництва індивідуальних гаражів, 

яка розташована за адресою: смт Слобожанське, господарчий двір №1 

гараж №921  у розробника документації із землеустрою.  

 



 

 

3. Після розробки та погодження проекту відведення відповідно чинного 

законодавства надати матеріали на  розгляд до Слобожанської селищної 

ради в установленому законом порядку. 

 

4. 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.).  

 

 Слобожанський селищний голова                                Дмитро  ДІХТЯР 

 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 

СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

Чугуївського району Харківської області 

ХІІІ сесія VIІI скликання 

 

РІШЕННЯ    

 

червня  2021 року                                                       № - VIIІ 
 

Про надання дозволу на розробку проекту 

 землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

для будівництва індивідуальних гаражів  

гр. Чучупалову В.Б. 

  

               Розглянувши заяву гр. Чучупалова Віктора Борисовича, що мешкає за 

адресою: смт Слобожанське, вул. Маяковського, 3, викопіювання з кадастрової 

карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного 

кадастру земельної ділянки, кадастровий план земельної ділянки, розроблений 

ФОП Ткачовим О.М.,  яка розташована в смт Слобожанське, госп.двір №2, гараж 

№6011 на території Слобожанської селищної ради Чугуївського району 

Харківської області, керуючись ст.ст.12, 79-1,118, 121, 122, 186, Земельного  

кодексу  України, ст.50 ЗУ «Про землеустрій», ст. 26 п.З4  Закону  України “Про  

місцеве  самоврядування в Україні“   Слобожанська селищна  рада  

В И Р І Ш И Л А: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Чучупалову Віктору Борисовичу із земель 

комунальної власності для будівництва індивідуальних гаражів,  яка 

розташована на території  смт Слобожанське, господарчий двір №2 

гараж №6011  загальною площею 0,0033га. 

 

2. Рекомендувати гр. Чучупалову Віктору Борисовичу замовити розробку 

проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки за рахунок 

земель  комунальної власності для будівництва індивідуальних гаражів, 

яка розташована за адресою: смт Слобожанське, господарчий двір №2 

гараж №6011  у розробника документації із землеустрою.  

 

3. Після розробки та погодження проекту відведення відповідно чинного 

законодавства надати матеріали на  розгляд до Слобожанської селищної 

ради в установленому законом порядку. 

 



 

 

4. 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.).  

 

 Слобожанський селищний голова                                Дмитро  ДІХТЯР 

 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 

СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

Чугуївського району Харківської області 

ХІІІ сесія VIІI скликання 

 

РІШЕННЯ    

 

червня  2021 року                                                       № - VIIІ 
 

Про надання дозволу на розробку проекту 

 землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

для будівництва індивідуальних гаражів 

гр. Котенко М.В. 

  

               Розглянувши заяву гр. Котенко Миколи Васильовича, що мешкає за 

адресою: смт Слобожанське, вул. С.Закори, б.27 кв.10, викопіювання з 

кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного 

земельного кадастру земельної ділянки, кадастровий план земельної ділянки, 

розроблений ФОП Ткачовим О.М.,  яка розташована в смт Слобожанське, 

госп.двір №2, гараж №2294 на території Слобожанської селищної ради 

Чугуївського району Харківської області, керуючись ст.ст.12, 79-1,118, 121, 122, 

186, Земельного  кодексу  України, ст.50 ЗУ «Про землеустрій», ст. 26 п.З4  

Закону  України “Про  місцеве  самоврядування в Україні“   Слобожанська 

селищна  рада  

В И Р І Ш И Л А: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Котенко Миколі Васильовичу із земель 

комунальної власності для будівництва індивідуальних гаражів,  яка 

розташована на території  смт Слобожанське, господарчий двір №2 

гараж №2294  загальною площею 0,0041га. 

 

2. Рекомендувати гр. Котенко Миколі Васильовичу замовити розробку 

проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки за рахунок 

земель  комунальної власності для будівництва індивідуальних гаражів, 

яка розташована за адресою: смт Слобожанське, господарчий двір №2 

гараж №2294  у розробника документації із землеустрою.  

 

3. Після розробки та погодження проекту відведення відповідно чинного 

законодавства надати матеріали на  розгляд до Слобожанської селищної 

ради в установленому законом порядку. 



 

 

 

4. 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.).  

 

 Слобожанський селищний голова                                Дмитро  ДІХТЯР 

 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 

СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

Чугуївського району Харківської області 

ХІІІ сесія VIІI скликання 

 

РІШЕННЯ    

 

   червня 2021 року                                                       №- VIIІ 
 

Про внесення змін до договору оренди  

земельної ділянки за кадастровим  

номером 6321782001:01:004:0091 

 

               Розглянувши клопотання ПрАТ «КИЇВСТАР»  щодо внесення змін до 

договору оренди земельної ділянки за кадастровим номером 

6321782001:01:004:0091, розташованої на території Слобожанської селищної 

ради, с.Геніївка, вул. Дружби, зареєстрованого в Зміївському районному відділі 

Харківської регіональної філії державного підприємства «Центр ДЗК» при 

Держкомземі України у Державному реєстрі земель» від 22.03.2007року, витяг з 

технічної документації з нормативної грошової оцінки земель с.Геніївка 

Геніївської сільської радиЗміївського району Харківської області від 16.04.2021 

року №650,  відповідно до  ст. 12 Земельного Кодексу України, ст.21, ст.30 

Закону України «Про оренду землі», ст.288, ст.289 Податкового кодексу 

України,  ст.26 п.34 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”  

Слобожанська  селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А :              

1. Внести зміни до п.5 та п.9 договору оренди земельної ділянки за 

кадастровим номером 6321782001:01:004:0091, зареєстрованого в 

Зміївському районному відділі Харківської регіональної філії 

державного підприємства «Центр ДЗК» при Держкомземі України у 

Державному реєстрі земель» від 22.03.2007року шляхом укладення 

додаткової угоди та викласти в такій редакції: 

п.5. -Нормативна грошова оцінка земельної ділянки складає 8156,40 грн.  

згідно з витягом з технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земель с.Геніївка Генніївської сільської ради Зміївського району 

Харківської області № 650 від 15.04.2021 року. 

п.9- Орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі на рахунок 

Слобожанської селищної ради в розмірі 12 % від нормативної грошової 

оцінки землі та складає  978,77 грн. на рік. 



 

 

2. Слобожанському селищному голові укласти додаткову угоду до 

договору оренди земельної ділянки за кадастровим номером 

6321782001:01:004:0091 з  ПрАТ «КИЇВСТАР». 

3. Зобов’язати ПрАТ «КИЇВСТАР»подати додаткову угоду на державну 

реєстрацію та зареєструвати її в місячний термін після підписання угоди 

сторонами. 
 

 

 

 

  Слобожанський селищний голова                                  Дмитро  ДІХТЯР 

 

 

 

 

 
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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 

СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

Чугуївського району Харківської області 

ХІІІ сесія VIІI скликання 

 

РІШЕННЯ    

 

____червня  2021 року                                                       № VIIІ 
 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  

для ведення особистого селянського господарства 

гр. Іваненко Ю.В. 

  

               Розглянувши заяву гр. Іваненко Юрія Вікторовича, що мешкає за адресою: 

с.Геніївка, вул.Лісна, 57, викопіювання з кадастрової карти (плану) та іншої 

картографічної документації Державного земельного кадастру земельної 

ділянки, кадастровий план земельної ділянки, розроблений ФОП Ткачовим О.М.,  

яка розташована в сел. Донець, на території Слобожанської селищної ради 

Чугуївського району Харківської області, керуючись ст.ст.12, 79-1,118, 121, 122, 

186, Земельного  кодексу  України, ст.50 ЗУ «Про землеустрій», Законом України 

«Про особисте селянське господарство», ст. 26 п.З4  Закону  України “Про  

місцеве  самоврядування в Україні“   Слобожанська селищна  рада  

В И Р І Ш И Л А : 

1. Надати дозвіл на розробку проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Іваненко Юрія Вікторовича із земель запасу 

комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства,  яка розташована на території  сел.Донець орієнтовною 

площею 2.0000 га. 

 

2. Рекомендувати гр. Іваненко Юрію Вікторовичу замовити розробку 

проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки за рахунок 

земель запасу комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства,  яка розташована на території  сел. Донець орієнтовною 

площею 2.0000га у розробника документації із землеустрою.  

 

3. Після розробки та погодження проекту відведення відповідно чинного 

законодавства надати матеріали на розгляд до Слобожанської селищної 

ради в установленому законом порядку. 

 



 

 

4. 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.).  

 

 

 Слобожанський селищний голова                                Дмитро  ДІХТЯР 

 
 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 

СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

Чугуївського району Харківської області 

ХІІІ сесія VIІI скликання 

 

РІШЕННЯ    

 

____червня  2021 року                                                       № VIIІ 
 

Про виділення в натурі (на місцевості) і  

передачу у власність земельної частки (паю)  

реформованого КСП «Скрипаївське» 

 гр. Череватенко М.І. 

 

           З метою забезпечення реалізації прав громадян на передачу у власність земельних 

ділянок із земель колективної власності, розглянувши заяву гр. Череватенко Миколи 

Івановича, ідентифікаційний номер 1787314194, Витяг з Державного земельного кадастру про 

земельну ділянку, сертифікат на право на земельну частку (пай) №271 серія ХР № 0240734 від 

20.12.2000року, свідоцтво про право на спадщину за законом, розташовану на території 

Слобожанської селищної ради ( за межами с. Скрипаї), Чугуївського району Харківської 

області,  керуючись Законом України № 2498-VIII від 10.07.2018 року «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, 

удосконалення правил землекористування у масивах земель  сільськогосподарського 

призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», ЗКУ ст. ст. 

22,25,81,116,118,125,126, пунктами 16,17 Перехідних положень Земельного кодексу України, 

ст.5 Закону України «Про порядок виділення в натурі земельних ділянок власникам земельних 

часток (паїв)»,  ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”   Слобожанська 

селищна рада 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Виділити в натурі (на місцевості) та передати у власність гр. 

Череватенко Миколі Івановичу земельну частку (пай) №271 площею 

4,5819га, угіддя - рілля, кадастровий номер 6321784500:02:000:2846 на 

території Слобожанської селищної ради (за межами с. Скрипаї) 

Чугуївського району Харківської області для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. 

2. Зобов’язати гр. Череватенко Миколу Івановича зареєструвати право 

власності відповідно до чинного законодавства. 

3. Зобов’язати гр. Череватенко Миколу Івановича використовувати 

земельну ділянку за цільовим призначенням в установленому законом 

порядку та виконувати необхідні умови щодо наявних обмежень та 

обтяжень (охоронна зона навколо (вздовж) об’єктів енергетичної 

системи).   



 

 

4. 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 .).  

    

 

 

 

  Слобожанський селищний голова                                  Дмитро  ДІХТЯР 

 

 

 

 
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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 

СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

Чугуївського району Харківської області 

ХІІІ сесія VIІI скликання 

 

РІШЕННЯ    

 

   червня 2021 року                                                       №- VIIІ 
 

Про розгляд заяви Вірта О.В.  

щодо укладення договору оренди  

земельної ділянки за кадастровим номером  

6321755600:01:006:0019 на новий строк. 

 

       Розглянувши заяву Вірта Олександра Володимировича, щодо укладення 

договору оренди земельної ділянки за кадастровим номером 

6321755600:01:006:0019 на новий строк, розташованої у смт Слобожанське, вул. 

Ціолковського, витяг з технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земель смт Слобожанське Зміївського району Харківської області від 12.05.2021 

року № 658,  відповідно до  ст. 12, частиною другою ст. 134 Земельного Кодексу 

України, ст.21, ст.30, ст.31, ст.33 Закону України «Про оренду землі», рішення 

ХLVІІІ сесії  VІІ скликання від 20.12.2018 р. № 845-VІІ «Про затвердження 

технічної документації з нормативної грошової оцінки земель смт. 

Слобожанське Зміївського району Харківської області», «Положенням про 

порядок визначення розмірів орендної плати при укладанні договорів оренди 

землі на території Комсомольської селищної ради в межах населених пунктів в 

новій редакції», яке затверджено рішенням ХХ сесії Комсомольської селищної 

ради VІІ  скликання від 23.03.2017р. № 408-VІІ, ст.26 п.34 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”  Слобожанська селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А :              

1. Надати в оренду Вірту Олександру Володимировичу   земельну ділянку 

за кадастровим номером 6321755600:01:006:0019 за цільовим 

призначенням для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

(обслуговування торгівельного кіоску), загальною площею 0,0012га, яка 

розташована на території Слобожанської селищної ради в смт 

Слобожанське, вул. Ціолковського, терміном на 5 (п’ять) років. 

2. Пропонувати встановити ставку орендної плати за користування 

земельною ділянкою за кадастровим номером  6321755600:01:006:0019 

в розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

3. Слобожанському селищному голові укласти договір оренди земельної 

ділянки за кадастровим номером 6321755600:01:006:0019 з Віртом 

Олександром Володимировичем 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14/paran1212#n1212
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14/paran1248#n1248


 

 

4. Припинити дію договору оренди від 27.07.2016року земельної ділянки 

за кадастровим номером 6321755600:01:006:0019 укладеного між 

Слобожанською (колишнє Комсомольською) селищною радою та 

Віртом Олександром Володимировичем у зв’язку з закінченням строку, 

на який його було укладено. 

5. Зобов’язати Вірта Олександра Володимировича подати договір оренди 

земельної ділянки за кадастровим номером 6321755600:01:006:0019 на 

державну реєстрацію та зареєструвати його в тижневий термін від дати 

підписання договору сторонами. 

6. 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.)   

 
 

 
 

 Слобожанський селищний голова                                Дмитро  ДІХТЯР 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 

СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

Чугуївського району Харківської області 

ХІІІ сесія VIІI скликання 

 

РІШЕННЯ    

 

____червня  2021 року                                                       №-VIIІ 
 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою 

 щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості)для іншого сільськогосподарського  

призначення гр..Платонову С.В. 

  

               Розглянувши заяву гр. Платонова Сергія Васильовича, 

ідентифікаційний номер 2476309991, що мешкає за адресою: Зміїв, пров. 

Бабушкіна,8,  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) яка розташована за 

адресою: с.Лиман, вул. Слобожанська, 7А на території Слобожанської селищної 

ради Чугуївського району Харківської області, відповідно до  ст. 12, 124,  

частиною другою ст. 134 Земельного Кодексу України, ст.21, ст.30, ст.31 Закону 

України «Про оренду землі», «Положенням про порядок визначення розмірів 

орендної плати при укладанні договорів оренди землі на території 

Комсомольської селищної ради в межах населених пунктів в новій редакції», яке 

затверджено рішенням ХХ сесії Комсомольської селищної ради VІІ  скликання 

від 23.03.2017р. № 408-VІІ, ст.26 п.34 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”  Слобожанська селищна рада 

                                               

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для іншого 

сільськогосподарського призначення,  яка розташована на території  

с.Лиман, вул. Слобожанська, 7А загальною площею 0,1318га. 

2. Надати гр. Платонову Сергію Васильовичу в оренду земельну ділянку 

для іншого сільськогосподарського призначення за кадастровим 

номером 6321782704:00:003:0158, яка розташована в с.Лиман, вул. 

Слобожанська, 7А  терміном на ------ років. 

3. Пропонувати встановити ставку орендної плати за користування 

вказаною земельною ділянкою  в розмірі   -----% від нормативної 

грошової оцінки земель. 

4. Гр.Платонову Сергію Васильовичу у місячний термін з дня прийняття 

цього рішення підготувати та зареєструвати договір оренди земельної 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14/paran1212#n1212
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14/paran1248#n1248


 

 

ділянки за кадастровим номером 6321782704:00:003:0158  в  

установленому законом порядку. 

5. Приступити до використання земельної ділянки за кадастровим номером 

6321782704:00:003:0158 тільки після укладення договору оренди та його 

реєстрації відповідно до чинного законодавства.  

6. 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.).  

                 

 

 

 

 Слобожанський селищний голова                             Дмитро  ДІХТЯР 

 

 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 

СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

Чугуївського району Харківської області 

ХIІІ сесія VIІI скликання 

 

РІШЕННЯ    

 

  ___ червня 2021 року                                                       №- VIIІ 
 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  

для індивідуального садівництва 

гр. Полька О.М. 

  

               Розглянувши заяву гр. Полька Олександра Миколайовича, 

ідентифікаційний номер 2063017510, що мешкає за адресою:  с.Черкаський 

Бишкин, вул. Миру, витяг з Державного земельного кадастру, проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для індивідуального садівництва,  яка розташована в с. Черкаський 

Бишкин, вул. Миру, 47-Г, на території Слобожанської селищної ради 

Чугуївського району Харківської області, керуючись ст.ст.12, 118, 121, 122, 186 

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. Затвердити проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Полька Олександру Миколайовичу для індивідуального садівництва,  

яка розташована на території  с. Черкаський Бишкин, вул. Миру,47-Г  

загальною площею 0,1096га. 

2. Передати гр. Полька Олександра Миколайовича за рахунок земель 

комунальної власності у приватну власність земельну ділянку за 

кадастровим номером 6321783004:01:002:0153, яка розташована в с. 

Черкаський Бишкин, вул. Миру, 47-Г. 

3. Зобов’язати  гр. Полька Олександра Миколайовича зареєструвати право 

власності на земельну ділянку згідно чинного законодавства. 

4. Зобов’язати гр. Полька Олександра Миколайовича сплачувати 

земельний податок згідно чинного законодавства. 

5. Відповідальність за відповідність проекту землеустрою, доданих до 

нього матеріалів, висновків ГУ Держгеокадастру у Дніпропетровській  

області та відділу містобудування,  архітектури та житлово-

комунального господарства, інфраструктури, енергетики та захисту 

довкілля Зміївської районної Державної адміністрації Харківської 



 

 

області несе розробник документації із землеустрою, що здійснював 

розробку проекту землеустрою та гр. Полька Олександр Миколайович. 

6. 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.).  

    

 

 

 

 Слобожанський селищний голова                                Дмитро  ДІХТЯР 

 
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 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 

СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

Чугуївського району Харківської області 

ХIІІ сесія VIІI скликання 

 

РІШЕННЯ    

 

  ___ червня 2021 року                                                       №- VIIІ 
 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства 

гр. Стриженко Г.В. 

 

 

               Розглянувши заяву гр. Стриженко Галини Василівни, ідентифікаційний 

номер 1937502202, що мешкає за адресою:  сел. Есхар, вул. Перемоги, б.2А 

Чугуївського району Харківської області, витяг з Державного земельного 

кадастру, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність із 

земель комунальної власності для ведення особистого селянського господарства,  

яка розташована в с. Мохнач, вул. Підгірна, на території Слобожанської 

селищної ради Чугуївського району Харківської області, керуючись ст.ст.12, 118, 

121, 122, 186 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. Затвердити проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Стриженко Галині Василівні для ведення особистого селянського 

господарства,  яка розташована на території  с. Мохнач, вул. Підгірна  

загальною площею 0,0881га. 

2. Передати гр. Стриженко Галині Василівні за рахунок земель 

комунальної власності у приватну власність земельну ділянку за 

кадастровим номером 6321784503:00:000:0172, яка розташована в с. 

Мохнач, вул. Підгірна. 

3. Зобов’язати  гр. Стриженко Галину Василівну зареєструвати право 

власності на земельну ділянку згідно чинного законодавства. 

4. Зобов’язати гр. Стриженко Галину Василівну сплачувати земельний 

податок згідно чинного законодавства. 

5. Відповідальність за відповідність проекту землеустрою, доданих до 

нього матеріалів, висновків ГУ Держгеокадастру у Рівненській  області 

та відділу містобудування,  архітектури та житлово-комунального 

господарства, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля 



 

 

Зміївської районної Державної адміністрації Харківської області несе 

розробник документації із землеустрою, що здійснював розробку 

проекту землеустрою та гр. Стриженко Галина Василівна. 

6. 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.).  

    

 

 

 

 Слобожанський селищний голова                                Дмитро  ДІХТЯР 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

У К Р А Ї Н А 

СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

Чугуївського району Харківської області 

ХІІІ сесія VIІI скликання 
 

РІШЕННЯ    

 

  ___ червня  2021 року                                                       №-VIIІ 
 

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.Зуб Н.В. 

 

Розглянувши заяву гр. Зуб Наталі Вікторівни, ідентифікаційний номер 

3139816448, що мешкає за адресою:  с.Скрипаї, вул.Широка, буд.93 , технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) із земель житлової та громадської забудови комунальної власності 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд,  яка розташована в с. Скрипаї, вул. Широка, 155 на території 

Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області, 

керуючись ст.ст.12,118,121,122,186 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. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель 

житлової та громадської забудови комунальної власності для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка),  яка розташована на території  с. Скрипаї, вулиця 

Широка, 155 загальною площею 0,2500 га. 

2. Передати гр. Зуб Наталі Вікторівні у приватну власність земельну ділянку 

загальною площею 0,2500га за кадастровим номером 

6321784501:01:001:0086 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

розташовану на території с. Скрипаї, вулиця Широка,155. 



 

 

3. Зобов’язати гр. Зуб Наталю Вікторівну зареєструвати право власності на 

земельну ділянку відповідно чинного законодавства. 

4. Зобов’язати гр. Зуб Наталю Вікторівну сплачувати земельний податок 

згідно чинного законодавства. 

5. Відповідальність за відповідність технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка), доданих до неї матеріалів, несе розробник 

документації із землеустрою, що здійснював розробку технічної 

документації із землеустрою та гр. Зуб Наталя Вікторівна. 

6. Контроль за виконанням данного рішення покласти  на  комісію з питань 

промисловості, будівництва, агропромислового комплексу,  житлово-

комунального господарства, земельних відносин та екології (голова комісії 

-  Полька О.М.). 

 

 

 

Слобожанський селищний голова                                Дмитро  ДІХТЯР 

 

 

 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

У К Р А Ї Н А 

СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

Чугуївського району Харківської області 

ХІІІ сесія VIІI скликання 
 

РІШЕННЯ    

 

  ___ червня  2021 року                                                       №-VIIІ 
 

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.Оклей О.І. 

 

Розглянувши заяву гр. Оклей Олександра Івановича, ідентифікаційний номер 

2110408212, що мешкає за адресою:  смт.Слобожанське, вул.Ціолковського,б.24 

кв.104 , технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель житлової та громадської 

забудови комунальної власності для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд,  яка розташована в с. Черкаський 

Бишкин, вул.Миру,78 на території Слобожанської селищної ради Чугуївського 

району Харківської області, керуючись ст.ст.12,118,121,122,186 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. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель 

житлової та громадської забудови комунальної власності для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд,  яка 

розташована на території  с. Черкаський Бишкин, вул.Миру,78 загальною 

площею 0,2500 га. 

2. Передати гр. Оклей Олександру Івановичу у приватну власність земельну 

ділянку загальною площею 0,2500га за кадастровим номером 

6321783004:01:001:0126 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

розташовану на території с. Черкаський Бишкин, вул.Миру,78 



 

 

3. Зобов’язати гр. Оклей Олександра Івановича зареєструвати право 

власності на земельну ділянку відповідно чинного законодавства. 

4. Зобов’язати гр. Оклей Олександра Івановича сплачувати земельний 

податок згідно чинного законодавства. 

5. Відповідальність за відповідність технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка), доданих до неї матеріалів, несе розробник 

документації із землеустрою, що здійснював розробку технічної 

документації із землеустрою та гр. Оклей Олександр Іванович. 

6. Контроль за виконанням данного рішення покласти  на  комісію з питань 

промисловості, будівництва, агропромислового комплексу,  житлово-

комунального господарства, земельних відносин та екології (голова комісії 

-  Полька О.М.). 

 

 

 

Слобожанський селищний голова                                Дмитро  ДІХТЯР 

 

 

 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
У К Р А Ї Н А 

СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

Чугуївського району Харківської області 

ХІІІ сесія VIІI скликання 
 

РІШЕННЯ    

 

  ___ червня  2021 року                                                       №-VIIІ 
 

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. Голуб Н.М. 

 

Розглянувши заяву гр. Голуб Ніни Михайлівни, ідентифікаційний номер 

2062219043, що мешкає за адресою:  с.Шелудьківка, вул.Польова, буд.33 , 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) із земель житлової та громадської забудови 

комунальної власності для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд,  яка розташована в с. Скрипаї, вул. Широка, 155 

на території Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської 

області, керуючись ст.ст.12,118,121,122,186 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. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель 

житлової та громадської забудови комунальної власності для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка),  яка розташована на території  с. Шелудьківка, 

вулиця Польова, 33 загальною площею 0,1013 га. 

2. Передати гр. Голуб Ніні Михайлівні у приватну власність земельну ділянку 

загальною площею 0,1013 га за кадастровим номером 

6321787001:01:003:0204 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

розташовану на території с. Шелудьківка, вулиця Польова,33. 

3. Зобов’язати гр. Голуб Ніну Михайлівну зареєструвати право власності на 

земельну ділянку відповідно чинного законодавства. 



 

 

4. Зобов’язати гр. Голуб Ніну Михайлівну сплачувати земельний податок 

згідно чинного законодавства. 

5. Відповідальність за відповідність технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка), доданих до неї матеріалів, несе розробник 

документації із землеустрою, що здійснював розробку технічної 

документації із землеустрою та гр. Голуб Ніна Михайлівна. 

6. Контроль за виконанням данного рішення покласти  на  комісію з питань 

промисловості, будівництва, агропромислового комплексу,  житлово-

комунального господарства, земельних відносин та екології (голова комісії 

-  Полька О.М.). 

 

 

 

Слобожанський селищний голова                                Дмитро  ДІХТЯР 

 

 

 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

У К Р А Ї Н А 

СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

Чугуївського району Харківської області 

ХІІІ сесія VIІI скликання 
 

РІШЕННЯ    

 

  ___ червня  2021 року                                                       №-VIIІ 
 

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.Голуб Я.П. 

 

Розглянувши заяву гр. Голуб Яни Павлівни, ідентифікаційний номер 2816719143, 

що мешкає за адресою: с.Шелудьківка, вул.Польова, буд.33 , технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) із земель житлової та громадської забудови комунальної власності 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд,  яка розташована в с. Шелудьківка, вул.Горькогог, 141 на території 

Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області, 

керуючись ст.ст.12,118,121,122,186 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. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель 

житлової та громадської забудови комунальної власності для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка),  яка розташована на території  с. Шелудьківка, 

вулиця Горького, 141 загальною площею 0,2500 га. 

2. Передати гр. Голуб Яні Павлівні у приватну власність земельну ділянку 

загальною площею 0,2500га за кадастровим номером 

6321787001:01:004:0079 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

розташовану на території с. Шелудьківка, вул.Горького,141. 



 

 

3. Зобов’язати гр. Голуб Яну Павлівну зареєструвати право власності на 

земельну ділянку відповідно чинного законодавства. 

4. Зобов’язати гр. Голуб Яну Павлівну сплачувати земельний податок згідно 

чинного законодавства. 

5. Відповідальність за відповідність технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка), доданих до неї матеріалів, несе розробник 

документації із землеустрою, що здійснював розробку технічної 

документації із землеустрою та гр. Голуб Яна Павлівна. 

6. Контроль за виконанням данного рішення покласти  на  комісію з питань 

промисловості, будівництва, агропромислового комплексу,  житлово-

комунального господарства, земельних відносин та екології (голова комісії 

-  Полька О.М.). 

 

 

 

Слобожанський селищний голова                                Дмитро  ДІХТЯР 

 

 

 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
У К Р А Ї Н А 

СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

Чугуївського району Харківської області 

ХІІІ сесія VIІI скликання 
 

РІШЕННЯ    

 

  ___ червня  2021 року                                                       №-VIIІ 
 

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. Латишевій Л.М. 

 

Розглянувши заяву гр. Латишевої Любові Миколаївні, ідентифікаційний номер 

2211422661, що мешкає за адресою: сел.Донець, вул.Молодіжна, буд.4 кв.10 , 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) із земель житлової та громадської забудови 

комунальної власності для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд,  яка розташована в с. Геніївка, вул. Дружби,9 на 

території Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської 

області, керуючись ст.ст.12,118,121,122,186 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. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель 

житлової та громадської забудови комунальної власності для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка),  яка розташована на території  с. Геніївка, вулиця 

Дружби, 9 загальною площею 0,2500 га. 

2. Передати гр. Латишевій Любові Миколаївні у приватну власність земельну 

ділянку загальною площею 0,2500га за кадастровим номером 

6321782001:01:005:0040 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

розташовану на території с. Геніївка, вулиця Дружби, 9. 

3. Зобов’язати гр. Латишеву Любов Миколаївну зареєструвати право 

власності на земельну ділянку відповідно чинного законодавства. 



 

 

4. Зобов’язати гр. Латишеву Любов Миколаївну сплачувати земельний 

податок згідно чинного законодавства. 

5. Відповідальність за відповідність технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка), доданих до неї матеріалів, несе розробник 

документації із землеустрою, що здійснював розробку технічної 

документації із землеустрою та гр. Латишевій Любові Миколаївні. 

6. Контроль за виконанням данного рішення покласти  на  комісію з питань 

промисловості, будівництва, агропромислового комплексу,  житлово-

комунального господарства, земельних відносин та екології (голова комісії 

-  Полька О.М.). 

 

 

 

Слобожанський селищний голова                                Дмитро  ДІХТЯР 

 

 

 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
У К Р А Ї Н А 

СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

Чугуївського району Харківської області 

ХІІІ сесія VIІI скликання 
 

РІШЕННЯ    

 

  ___ червня  2021 року                                                       №-VIIІ 
 

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.Кутяковій М.М. 

 

Розглянувши заяву гр. Кутякової Марії Михайлівні, ідентифікаційний номер 

2000801522, що мешкає за адресою: с.Шелудьківка, вул.Мічуріна, буд.100 , 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) із земель житлової та громадської забудови 

комунальної власності для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд,  яка розташована в с. Шелудьківка, 

вул.Мічуріна, 100 на території Слобожанської селищної ради Чугуївського 

району Харківської області, керуючись ст.ст.12,118,121,122,186 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. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель 

житлової та громадської забудови комунальної власності для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка),  яка розташована на території  с. Шелудьківка, 

вулиця Мічуріна, 100 загальною площею 0,2500 га. 

2. Передати гр. Кутяковій Марії Михайлівні у приватну власність земельну 

ділянку загальною площею 0,2500га за кадастровим номером 

6321787001:01:003:0205 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

розташовану на території с. Шелудьківка, вул.Мічуріна,100. 

3. Зобов’язати гр. Кутякову Марію Михайлівну зареєструвати право 

власності на земельну ділянку відповідно чинного законодавства. 



 

 

4. Зобов’язати гр. Кутякову Марію Михайлівну сплачувати земельний 

податок згідно чинного законодавства. 

5. Відповідальність за відповідність технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка), доданих до неї матеріалів, несе розробник 

документації із землеустрою, що здійснював розробку технічної 

документації із землеустрою та гр. Кутякова Марія Михайлівна. 

6. Контроль за виконанням данного рішення покласти  на  комісію з питань 

промисловості, будівництва, агропромислового комплексу,  житлово-

комунального господарства, земельних відносин та екології (голова комісії 

-  Полька О.М.). 

 

 

 

Слобожанський селищний голова                                Дмитро  ДІХТЯР 

 

 

 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
У К Р А Ї Н А 

СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

Чугуївського району Харківської області 

ХІІІ сесія VIІI скликання 
 

РІШЕННЯ    

 

  ___ червня  2021 року                                                       №-VIIІ 
 

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.Сардардіновій З.П. 

 

Розглянувши заяву гр. Сардардінової Зінаїди Павлівни, ідентифікаційний номер 

1911308208, що мешкає за адресою: с.Скрипаї, вул.Зарічна, буд.73, технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) із земель житлової та громадської забудови комунальної власності 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд,  яка розташована в с.Скрипаї, вул.Зарічна,73 на території Слобожанської 

селищної ради Чугуївського району Харківської області, керуючись 

ст.ст.12,118,121,122,186 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. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель 

житлової та громадської забудови комунальної власності для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка),  яка розташована на території  с. Скрипаї, 

вул.Зарічна,73 загальною площею 0,2500 га. 

2. Передати гр. Сардардіновій Зінаїді Павлівні у приватну власність земельну 

ділянку загальною площею 0,2500га за кадастровим номером 

6321784501:02:001:0005 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

розташовану на території с.Скрипаї, вул.Зарічна,73. 

3. Зобов’язати гр. Сардардінову Зінаїду Павлівну зареєструвати право 

власності на земельну ділянку відповідно чинного законодавства. 



 

 

4. Зобов’язати гр. Сардардінову Зінаїду Павлівну сплачувати земельний 

податок згідно чинного законодавства. 

5. Відповідальність за відповідність технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка), доданих до неї матеріалів, несе розробник 

документації із землеустрою, що здійснював розробку технічної 

документації із землеустрою та гр. Сардардінова Зінаїда Павлівна. 

6. Контроль за виконанням данного рішення покласти  на  комісію з питань 

промисловості, будівництва, агропромислового комплексу,  житлово-

комунального господарства, земельних відносин та екології (голова комісії 

-  Полька О.М.). 

 

 

 

Слобожанський селищний голова                                Дмитро  ДІХТЯР 

 

 

 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
У К Р А Ї Н А 

СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

Чугуївського району Харківської області 

ХІІІ сесія VIІI скликання 
 

РІШЕННЯ    

 

  ___ червня  2021 року                                                       №-VIIІ 
 

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.Крапивка Н.І. 

 

Розглянувши заяву гр. Крапивка Надії Іванівни, ідентифікаційний номер 

2146123806, що мешкає за адресою: м.Зміїв, вул.30 років Перемоги, буд.15 , 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) із земель житлової та громадської забудови 

комунальної власності для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд,  яка розташована в с.Шелудьківка, вул. Лесі 

Українки, 11 на території Слобожанської селищної ради Чугуївського району 

Харківської області, керуючись ст.ст.12,118,121,122,186 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. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель 

житлової та громадської забудови комунальної власності для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка),  яка розташована на території  с. Шелудьківка, 

вул.Лесі Українки,11 загальною площею 0,2500 га. 

2. Передати гр. Крапивка Надії Іванівні у приватну власність земельну 

ділянку загальною площею 0,2500га за кадастровим номером 

6321787001:01:002:0268 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

розташовану на території с.Шелудьківка, вул.Лесі Українки,11. 



 

 

3. Зобов’язати гр. Крапивка Надію Іванівну зареєструвати право власності на 

земельну ділянку відповідно чинного законодавства. 

4. Зобов’язати гр. Крапивку Надію Іванівну сплачувати земельний податок 

згідно чинного законодавства. 

5. Відповідальність за відповідність технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка), доданих до неї матеріалів, несе розробник 

документації із землеустрою, що здійснював розробку технічної 

документації із землеустрою та гр. Крапивка Надія Іванівна. 

6. Контроль за виконанням данного рішення покласти  на  комісію з питань 

промисловості, будівництва, агропромислового комплексу,  житлово-

комунального господарства, земельних відносин та екології (голова комісії 

-  Полька О.М.). 

 

 

 

Слобожанський селищний голова                                Дмитро  ДІХТЯР 

 

 

 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
У К Р А Ї Н А 

СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

Чугуївського району Харківської області 

ХІІІ сесія VIІI скликання 
 

РІШЕННЯ    

 

  ___ червня  2021 року                                                       №-VIIІ 
 

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. Кінсфатор Т.В. 

 

Розглянувши заяву гр. Кравич Олексія Володимировича, за довіреністю від01 

06.2020 року №889 гр.Кінсфатор Тетяни Вікторівни ідентифікаційний номер 

2376506945, що мешкає за адресою: смт. Слобожанське, вул.Ярослава 

Мудрого,22, технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель житлової та громадської 

забудови комунальної власності для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд,  яка розташована в с.Скрипаї, вул. 

Зарічна, 82 на території Слобожанської селищної ради Чугуївського району 

Харківської області, керуючись ст.ст.12,118,121,122,186 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. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель 

житлової та громадської забудови комунальної власності для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка),  яка розташована на території  с. Скрипаї, вулиця 

Зарічна, 82 загальною площею 0,2500 га. 

2. Передати гр.  Кінсфатор Тетяні Вікторівні у приватну власність земельну 

ділянку загальною площею 0,2500га за кадастровим номером 

6321784501:02:001:0004 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

розташовану на території с.Скрипаї, вулиця Зарічна,82. 



 

 

3. Зобов’язати гр. Кінсфатор Тетяну Вікторівну зареєструвати право 

власності на земельну ділянку відповідно чинного законодавства. 

4. Зобов’язати гр. Кінсфатор Тетяну Вікторівну сплачувати земельний 

податок згідно чинного законодавства. 

5. Відповідальність за відповідність технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка), доданих до неї матеріалів, несе розробник 

документації із землеустрою, що здійснював розробку технічної 

документації із землеустрою та гр. Кінсфатор Тетяна Вікторівна. 

6. Контроль за виконанням данного рішення покласти  на  комісію з питань 

промисловості, будівництва, агропромислового комплексу,  житлово-

комунального господарства, земельних відносин та екології (голова комісії 

-  Полька О.М.). 

 

 

 

Слобожанський селищний голова                                Дмитро  ДІХТЯР 

 

 

 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
У К Р А Ї Н А 

СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

Чугуївського району Харківської області 

ХІІІ сесія VIІI скликання 
 

РІШЕННЯ    

 

  ___ червня  2021 року                                                       №-VIIІ 
 

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.Шульга Ю.М. 

 

Розглянувши заяву гр. Шульга Юлії Миколаївни, ідентифікаційний номер 

2569711763, що мешкає за адресою: смт.Малинівка, вул.В.Луговського,7, 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) із земель житлової та громадської забудови 

комунальної власності для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд,  яка розташована в с.Геніївка, вул.Вишнева,79 

на території Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської 

області, керуючись ст.ст.12,118,121,122,186 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. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель 

житлової та громадської забудови комунальної власності для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка),  яка розташована на території  с.Геніївка, 

вул.Вишнева, 79 загальною площею 0,2500 га. 

2. Передати гр. Шульга Юлії Миколаївні у приватну власність земельну 

ділянку загальною площею 0,2500га за кадастровим номером 

6321782001:01:004:0046 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

розташовану на території с.Геніївка, вул.Вишнева, 79. 

3. Зобов’язати гр. Шульга Юлію Миколаївну зареєструвати право власності 

на земельну ділянку відповідно чинного законодавства. 



 

 

4. Зобов’язати гр. Шульга Юлію Миколаївну сплачувати земельний податок 

згідно чинного законодавства. 

5. Відповідальність за відповідність технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка), доданих до неї матеріалів, несе розробник 

документації із землеустрою, що здійснював розробку технічної 

документації із землеустрою та гр. Шульга Юлія Миколаївна. 

6. Контроль за виконанням данного рішення покласти  на  комісію з питань 

промисловості, будівництва, агропромислового комплексу,  житлово-

комунального господарства, земельних відносин та екології (голова комісії 

-  Полька О.М.). 

 

 

 

Слобожанський селищний голова                                Дмитро  ДІХТЯР 

 

 

 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
У К Р А Ї Н А 

СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

Чугуївського району Харківської області 

ХІІІ сесія VIІI скликання 
 

РІШЕННЯ    

 

  ___ червня  2021 року                                                       №-VIIІ 
 

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.Дудка Т.М. 

 

Розглянувши заяву гр. Дудка Тетяни Миколаївни, ідентифікаційний номер 

2440606348, що мешкає за адресою: селище Червоний Донець, вул.Кулікова, б.10 

кв.20, технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) із земель житлової та громадської забудови 

комунальної власності для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд,  яка розташована в с.Геніївка, вул.Лугова,14 на 

території Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської 

області, керуючись ст.ст.12,118,121,122,186 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. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель 

житлової та громадської забудови комунальної власності для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка),  яка розташована на території  с.Геніївка, вул.Лугова, 

14 загальною площею 0,2500 га. 

2. Передати гр. Дудка Тетяні Миколаївні у приватну власність земельну 

ділянку загальною площею 0,2500га за кадастровим номером 

6321782001:01:001:0037 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

розташовану на території с.Геніївка, вул.Лугова,14 

3. Зобов’язати гр. Дудка Тетяну Миколаївну зареєструвати право власності на 

земельну ділянку відповідно чинного законодавства. 



 

 

4. Зобов’язати гр. Дудка Тетяну Миколаївну сплачувати земельний податок 

згідно чинного законодавства. 

5. Відповідальність за відповідність технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка), доданих до неї матеріалів, несе розробник 

документації із землеустрою, що здійснював розробку технічної 

документації із землеустрою та гр. Дудка Тетяна Миколаївна. 

6. Контроль за виконанням данного рішення покласти  на  комісію з питань 

промисловості, будівництва, агропромислового комплексу,  житлово-

комунального господарства, земельних відносин та екології (голова комісії 

-  Полька О.М.). 

 

 

 

Слобожанський селищний голова                                Дмитро  ДІХТЯР 

 

 

 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
У К Р А Ї Н А 

СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

Чугуївського району Харківської області 

ХІІІ сесія VIІI скликання 
 

РІШЕННЯ    

 

  ___ червня  2021 року                                                       №-VIIІ 
 

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 Н.К. 

 

Розглянувши заяву гр. Кравцової Ніни Костянтинівни, ідентифікаційний номер 

1803417062, що мешкає за адресою: м.Харків, пров.Тракторобудівників,94-А, 

кв.51, технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) із земель житлової та громадської забудови 

комунальної власності для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд,  яка розташована в с.Скрипаї,, вул.Дружби, 28 

на території Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської 

області, керуючись ст.ст.12,118,121,122,186 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. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель 

житлової та громадської забудови комунальної власності для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка),  яка розташована на території  с.Скрипаї, 

вул.Дружби, 28 загальною площею 0,2500 га. 

2. Передати гр. Кравцовій Ніні Костянтинівні у приватну власність земельну 

ділянку загальною площею 0,2500га за кадастровим номером 

6321784501:01:004:0127 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

розташовану на території с.Скрипаї, вул.Дружби,28 

3. Зобов’язати гр. Кравцову Ніну Костянтинівну зареєструвати право 

власності на земельну ділянку відповідно чинного законодавства. 



 

 

4. Зобов’язати гр. Кравцову Ніну Костянтинівну земельний податок згідно 

чинного законодавства. 

5. Відповідальність за відповідність технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка), доданих до неї матеріалів, несе розробник 

документації із землеустрою, що здійснював розробку технічної 

документації із землеустрою та гр. Кравцова Ніна Костянтинівна. 

6. Контроль за виконанням данного рішення покласти  на  комісію з питань 

промисловості, будівництва, агропромислового комплексу,  житлово-

комунального господарства, земельних відносин та екології (голова комісії 

-  Полька О.М.). 

 

 

 

Слобожанський селищний голова                                Дмитро  ДІХТЯР 

 

 

 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
У К Р А Ї Н А 

СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

Чугуївського району Харківської області 

ХІІІ сесія VIІI скликання 
 

РІШЕННЯ    

 

____ червня  2021 року                                                       №- VIIІ 
 

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність 

для будівництва індивідуальних гаражів 

гр.Забара В.О. 

  

               Розглянувши заяву гр. Забара Валентини Олександрівни, 

ідентифікаційний номер 2322613626, що мешкає за адресою: м.Харків, 

вул.Новоолександрівська, 54-А корп.4 кв.7, проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність із земель комунальної власності,   яка 

розташована за адресою: смт Слобожанське, господарський двір № 2, гараж 

№4003-А на території Слобожанської селищної ради Чугуївського району 

Харківської області, керуючись ст.ст.12,118,121,122,186,  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. Затвердити проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Забара Валентині Олександрівні із земель комунальної 

власності для будівництва індивідуальних гаражів,  яка розташована на 

території  смт Слобожанське, господарський двір № 2, гараж №4003-А  

загальною площею 0,0047га. 

 

2. Передати гр. Забара Валентині Олександрівні у приватну власність 

земельну ділянку за кадастровим номером 6321755600:01:004:0094, яка 

розташована в території  смт Слобожанське, господарський двір № 2, 

гараж № 4003-А. 

 

3. Зобов’язати  гр. Забара Валентину Олександрівну зареєструвати право 

власності на земельну ділянку згідно чинного законодавства. 

 

4. Зобов’язати гр. Забара Валентину Олександрівну сплачувати земельний 

податок згідно чинного законодавства. 

 



 

 

5. Відповідальність за відповідність проекту землеустрою, доданих до нього 

матеріалів, висновків ГУ Держгеокадастру у Луганській області та відділу 

містобудування,  архітектури та житлово-комунального господарства, 

інфраструктури, енергетики та захисту довкілля Зміївської районної 

Державної адміністрації Харківської області несе розробник документації 

із землеустрою, що здійснював розробку проекту землеустрою та гр. 

Забара Валентина Олександрівна. 

 

6. 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.). 

 

 Слобожанський селищний голова                                 Дмитро  ДІХТЯР 

 

 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
У К Р А Ї Н А 

СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

Чугуївського району Харківської області 

ХІІІ сесія VIІI скликання 
 

РІШЕННЯ    

 

____ червня  2021 року                                                       №- VIIІ 
 

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

для будівництва індивідуальних гаражів 

 гр..Іонін О.О. 

  

               Розглянувши заяву гр. Іонін Олександр Олексійович, ідентифікаційний 

номер 2006505615, що мешкає за адресою: смт.Слобожанське, вул.Пушкіна, 24, 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності,   яка розташована за адресою: смт Слобожанське, господарський двір 

№ 2, гараж №4022 на території Слобожанської селищної ради Чугуївського 

району Харківської області, керуючись ст.ст.12,118,121,122,186,  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. Затвердити проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Іоніну Олександру Олексійовичу  із земель комунальної власності для 

будівництва індивідуальних гаражів,  яка розташована на території  смт 

Слобожанське, господарський двір № 2, гараж №4022  загальною площею 

0,0065га. 

 

2. Передати гр. Іоніну Олександру Олексійовичу у приватну власність 

земельну ділянку  за кадастровим номером 6321755600:01:004:0093 за 

рахунок земель комунальної власності , яка розташована в території  смт 

Слобожанське, господарський двір № 2, гараж № 4022. 

 

3. Зобов’язати  гр. Іоніна Олександра Олексійовича зареєструвати право 

власності на земельну ділянку згідно чинного законодавства. 
 

4. Зобов’язати гр. Іоніна Олександра Олексійовича  сплачувати земельний 

податок згідно чинного законодавства. 

 

5. Відповідальність за відповідність проекту землеустрою, доданих до нього 

матеріалів, висновків ГУ Держгеокадастру у Полтавській області та 

відділу містобудування,  архітектури та житлово-комунального 



 

 

господарства, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля Зміївської 

районної Державної адміністрації Харківської області несе розробник 

документації із землеустрою, що здійснював розробку проекту 

землеустрою та гр. Іонін Олександр Олексійович. 

 

6. 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.). 

 

 Слобожанський селищний голова                                 Дмитро  ДІХТЯР 

 

 

 
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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
У К Р А Ї Н А 

СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

Чугуївського району Харківської області 

ХІІІ сесія VIІI скликання 
 

РІШЕННЯ    

 

____ червня  2021 року                                                       №- VIIІ 

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  

для будівництва і обслуговування житлового 

 будинку, господарських  будівель і споруд  

гр. Зубенко Ю.О. 

  

               Розглянувши заяву гр. Зубенко Юрія  Олександровича, ідентифікаційний 

номер 2487515372, що мешкає за адресою:  с. Черкаський Бишкин вул. Лісна 6-

в, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд,  яка 

розташована в с. Черкаський Бишкин, вулиця Лісна, 6-в на території 

Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області, 

керуючись ст.ст.12, 118, 121, 122, 186 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. Затвердити проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Зубенко Юрію  Олександровичу для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд,  яка розташована 

в с. Черкаський Бишкин, вулиця Лісна, 6-в на території Слобожанської 

селищної ради Чугуївського району Харківської області  загальною 

площею 0,2500га. 

2. Передати гр. Зубенко Юрію  Олександровичу за рахунок земель 

комунальної власності у приватну власність земельну ділянку  за 

кадастровим номером 6321783004:01:001:0125,  яка розташована в с. 

Черкаський Бишкин, вулиця Лісна, 6-в . 

3. Зобов’язати  гр. Зубенко Юрія  Олександровича зареєструвати право 

власності на земельну ділянку згідно чинного законодавства. 

4. Зобов’язати гр. Зубенко Юрія  Олександровича сплачувати земельний 

податок згідно чинного законодавства. 



 

 

5. Відповідальність за відповідність проекту землеустрою, доданих до 

нього матеріалів, висновків ГУ Держгеокадастру у Полтавській області 

та відділу містобудування,  архітектури та житлово-комунального 

господарства, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля 

Зміївської районної Державної адміністрації Харківської області несе 

розробник документації із землеустрою, що здійснював розробку 

проекту землеустрою та гр. Зубенко Юрій  Олександрович. 

6. 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.).  

    

 

 

 

 Слобожанський селищний голова                                Дмитро  ДІХТЯР 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
У К Р А Ї Н А 

СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

Чугуївського району Харківської області 

ХІІІ сесія VIІI скликання 

 

РІШЕННЯ    

 

____ червня  2021 року                                                       №- VIIІ 

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  

для будівництва і обслуговування житлового 

 будинку, господарських  будівель і споруд  

гр. Волченко О.А. 

  

               Розглянувши заяву гр. Волченко Ольги Анатоліївни , ідентифікаційний 

номер 2826906004, що мешкає за адресою:  м. Харків, вул. Сохора, буд.10 кв.8, 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд,  яка 

розташована в с.Геївка, вулиця Лугова, 50-б на території Слобожанської 

селищної ради Чугуївського району Харківської області, керуючись ст.ст.12, 118, 

121, 122, 186 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. Затвердити проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Волченко Ользі Анатоліївні для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд,  яка розташована 

в с. Геївка, вулиця Лугова, 50-б на території Слобожанської селищної 

ради Чугуївського району Харківської області  загальною площею 

0,2209га. 

2. Передати гр. Волченко Ользі Анатоліївні за рахунок земель комунальної 

власності у приватну власність земельну ділянку  за кадастровим 

номером 6321783002:00:002:0018,  яка розташована в с. Геївка, вулиця 

Лугова, 50-б. 

3. Зобов’язати  гр. Волченко Ольгу Анатоліївну зареєструвати право 

власності на земельну ділянку згідно чинного законодавства. 

4. Зобов’язати гр. Волченко Ольгу Анатоліївну сплачувати земельний 

податок згідно чинного законодавства. 



 

 

5. Відповідальність за відповідність проекту землеустрою, доданих до 

нього матеріалів, висновків ГУ Держгеокадастру та відділу 

містобудування,  архітектури та житлово-комунального господарства, 

інфраструктури, енергетики та захисту довкілля Зміївської районної 

Державної адміністрації Харківської області несе розробник 

документації із землеустрою, що здійснював розробку проекту 

землеустрою та Волченко Ольга Анатоліївна. 

6. 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.).  

    

 

 

 

 Слобожанський селищний голова                                Дмитро  ДІХТЯР 

 
 

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 документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки невитребуваної частки (паю) реформованого  КСП «Геніївське» ФГ 

Штефана Віталія Олексійовича. 

2. «Про надання дозволу на розробку документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки невитребуваних часток (паїв) реформованого  КСП «Шебелинське» ФГ 

Строгого Олександра Федоровича 

3. «Про надання дозволу на розробку документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки невитребуваних часток (паїв) реформованого  КСП «ім.Гагаріна» ФГ 

Строгого Олександра Федоровича 

4. «Про відмову у надання дозволу на розробку документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки невитребуваних часток (паїв) реформованого  КСП 

«Геніївське» ФГ Строгого Олександра Федоровича 

5. «Про надання дозволу на розробку документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки невитребуваних часток (паїв) реформованого  КСП «Геніївське» ФГ 

Строгого Олександра Федоровича 

6. «Про надання дозволу на розробку документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки невитребуваних часток (паїв) реформованого  КСП «Скрипаївське» 

«Лисак Т.М.» 

7. Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського  призначеннягр. Сірик Н.М. 

8. Про відмові у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної для ведення особистого селянського господарства гр.Гунченко О.А 

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

ділянки для будівництва індивідуальних гаражів гр. Доля В.М. 

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

ділянки для будівництва індивідуальних гаражів гр. Чучупалову В.Б. 

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

ділянки для будівництва індивідуальних гаражів гр. Котенко М.В. 

12. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки за кадастровим номером 

6321782001:01:004:0091 

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

ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Іваненко Ю.В. 

14. Про виділення в натурі (на місцевості) і передачу у власність земельної частки (паю) 

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

15. Про розгляд заяви Вірта О.В. щодо укладення договору оренди земельної ділянки за 

кадастровим номером 6321755600:01:006:0019 на новий строк. 

16. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)для іншого 

сільськогосподарського призначення гр..Платонову С.В. 

17. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

індивідуального садівництва гр. Полька О.М. 

18. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства Стриженко Г.В. 

19. 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.Зуб Н.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.Оклей О.І. 

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. Голуб Н.М. 

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.Голуб Я.П. 

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. Латишевій Л.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.Кутяковій М.М. 

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.Сардардіновій 

З.П. 

26. 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.Крапивка Н.І. 

27. 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. Кінсфатор Т.В. 

28. 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.Шульга Ю.М. 

29. 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.Дудка Т.М. 

30. 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 Н.К. 

31. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для будівництва індивідуальних гаражів гр.Забара В.О. 

32. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва індивідуальних гаражів гр..Іонін О.О. 

33. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських  будівель і споруд гр. 

Зубенко Ю.О. 

34. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських  будівель і споруд  

гр. Волченко О.А. 


