
 

 

У К Р А Ї Н А 

СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

Чугуївського району Харківської області 

ХІ сесія VIІI скликання 

 

РІШЕННЯ    

 

____ травня  2021 року                                                       №- VIIІ 
 

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність 

із земель комунальної власності, що розташована 

 в межах с.Геніївка для ведення особистого  

селянського господарства гр.***. 

  

               Розглянувши заяву гр. ***, ідентифікаційний номер ****, що 

мешкає за адресою:  Геніївка, вул. Молодіжна, ***, проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність із земель комунальної 

власності,   яка розташована за адресою: с.Геніївка, вул. Гагаріна, 79 на 

території Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської 

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

України, 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. Затвердити проект  землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. **** із земель комунальної власності для 

ведення особистого селянського господарства,  яка розташована 

на території  с.Геніївка, вул. Гагаріна, 79  загальною площею 

0,6705га. 

 

2. Передати гр. **** у приватну власність земельну ділянку за 

кадастровим номером 6321782001:01:006:0007, яка розташована в 

території  Слобожанської селищної ради в с.Геніївка, вул. 

Гагаріна,79. 

 

3. Зобов’язати  гр. **** зареєструвати право власності на земельну 

ділянку згідно чинного законодавства. 

 

 



4. Зобов’язати гр. **** сплачувати земельний податок згідно 

чинного законодавства. 

 

5. Відповідальність за відповідність проекту землеустрою, доданих 

до нього матеріалів, висновків ГУ Держгеокадастру у 

Хмельницькій 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. **** 

 

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 

ХІ сесія VIІI скликання 

 

РІШЕННЯ    

 

  ___ травня  2021 року                                                       № VIIІ 
 

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду 

із земель комунальної власності, що розташована 

 в межах населеного пункту с-ща Донець 

для іншого сільськогосподарського призначення 

 гр..***** 

  

               Розглянувши заяву гр. *****, ідентифікаційний номер ****, що 

мешкає за адресою:  с-ще Донець, вул. Привокзальна, ***,  проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду із земель 

комунальної власності,  яка розташована за адресою: с-ще Донець, вул. 

Центральна, 2а 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 проект  землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення для іншого 

сільськогосподарського призначення,  яка розташована на 

території  с-ща Донець, вул. Центральна, 2а загальною площею 

0,1395га. 

2. Надати гр. ***** в оренду земельну ділянку для іншого 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

6321755600:02:002:0005, яка розташована в селищі Донець, вул. 

Центральна, 2а  терміном на ____ років. 

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


3. Пропонувати встановити ставку орендної плати за користування 

вказаною земельною ділянкою  в розмірі   8 % від нормативної 

грошової оцінки земель. 

 

4. Гр.*** у місячний термін з дня прийняття цього рішення 

підготувати та зареєструвати договір оренди земельної ділянки за 

кадастровим номером 6321755600:02:002:0005  в  установленому 

законом порядку. 

 

5. Приступити до використання земельної ділянки за кадастровим 

номером 6321755600:02:002:0005 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 

ХІ сесія VIІI скликання 

 

РІШЕННЯ    

 

___ травня  2021 року                                                       № VIIІ 
 

Про надання дозволу на розробку проекту 

 землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

для ведення особистого селянського господарства 

гр. *** 

  

               Розглянувши заяву гр. ***, що мешкає за адресою: м.Чугуїв, 

вул.Кожедуба, *** викопіювання з кадастрової карти (плану) та іншої 

картографічної документації Державного земельного кадастру земельної 

ділянки, кадастровий план земельної ділянки, розроблений ФОП 

Жалковською О.О.,  яка розташована в с.Скрипаї, вул. Польова на 

території Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської 

області, керуючись ст.ст.12, 118, 121, 122, 186,186-1 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. **** із земель запасу комунальної власності 

(віднесені до особливо цінних) для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована на території  с. 

Скрипаї, вул. Польова  загальною площею 0,2088га. 

 

2. Рекомендувати гр. *** замовити розробку проекту землеустрою 

щодо відведення  земельної ділянки за рахунок земель  земель 

запасу комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована на території  с.Скрипаї, вул. 

Польова загальною площею 0,2088га 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 

ХІ сесія VIІI скликання 

 

РІШЕННЯ    

 

___ травня  2021 року                                                       № VIIІ 
 

Про надання дозволу на розробку проекту 

 землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

для будівництва і обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд 

гр. ***. 

  

               Розглянувши заяву гр. ***, що мешкає за адресою: м.Чугуїв, 

вул.Кожедуба, ***, викопіювання з кадастрової карти (плану) та іншої 

картографічної документації Державного земельного кадастру земельної 

ділянки, кадастровий план земельної ділянки, розроблений ФОП 

Жалковською О.О.,  яка розташована в с.Скрипаї, вул. Польова на 

території Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської 

області, керуючись ст.ст.12, 118, 121, 122, 186,186-1 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. *** із земель запасу комунальної власності 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка 

розташована на території  с.Скрипаї, вул. Польова  загальною 

площею 0,2500га. 

 

2. Рекомендувати гр. **** замовити розробку проекту землеустрою 

щодо відведення  земельної ділянки за рахунок земель  земель 

запасу комунальної власності (віднесені до особливо цінних) для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована на 



території  с.Скрипаї, вул. Польова загальною площею 0,2500га 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 

ХІ сесія VIІI скликання 

 

РІШЕННЯ    

 

  ___ травня  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.*** 

 

Розглянувши заяву гр. *****, ідентифікаційний номер *****, що мешкає за 

адресою:  Донецька область, м.Світлодарськ, буд. *** 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. Лісна, б.6 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, вулиця Лісна, 6 

загальною площею 0,2500 га. 

 

2. Передати гр. ****** у приватну власність земельну ділянку 

загальною площею 0,2500га за кадастровим номером 

6321783004:01:001:0281 для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 



ділянка), розташовану на території с. Черкаський Бишкин, вулиця 

Лісна, 6. 

 

3. Зобов’язати гр. ***** зареєструвати право власності на земельну 

ділянку відповідно чинного законодавства. 

 

4. Зобов’язати гр. **** 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 неїматеріалів, несе розробник документації із 

землеустрою, що здійснював розробку технічної документації із 

землеустрою та гр. ****. 

 

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 

ХІ сесія VIІI скликання 

 

РІШЕННЯ    

 

  _____ 2021 року                                                       №- VIIІ 
 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки кадастровий 

 номер 6321755600:02:002:0675 зі зміною цільового 

 призначення за рахунок земель комунальної власності 

для ведення особистого селянського господарства 

гр  

               Розглянувши заяву гр.що мешкає за адресою: смт Слобожанське, 

вул. Садова,б.***, договір купівлі-продажу нежитлових будівель,технічні 

паспорти на будівлі, схема розташування земельної ділянка, кадастровий 

план земельної ділянки, розроблений ФО-П Ткачовим Олександром 

Михайловичем., яка розташована в селищі Донець, вул. Центральна, 7в на 

території Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської 

області, керуючись ст.ст.12, 118, 121, 122, 186,186-1 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 ( кад.номер 6321755600:02:002:0675) зі зміною 

цільового призначення  гр. **** із земель комунальної власності 

(код КВЦПЗ 01.13 для іншого сільськогосподарського 

призначення) для ведення особистого селянського господарства,  

яка розташована на території  селища Донець, вул. Центральна, 7в  

загальною площею 2,0000га. 

 

2. Рекомендувати гр. **** замовити розробку проекту землеустрою 

щодо відведення  земельної ділянки зі зміною цільового 

призначення за рахунок земель  комунальної власності для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: 

сел.Донець, вул. Центральна,7-в 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 

ХІ сесія VIІI скликання 

 

РІШЕННЯ    

 

  _____ 2021 року                                                       №- VIIІ 
 

Про надання дозволу на розробку проекту  

землеустрою щодо відведення земельної для 

ведення особистого селянського господарства 

гр.*** 

  

               Розглянувши заяву гр. ****, який діє за довіреністю в інтересах 

****, що мешкає за адресою: Сумська область, м. Лебедин, площа Волі, 

б.27 ***, викопіювання з кадастрової карти (плану), яка розташована в с. 

Скрипаї на території Слобожанської селищної ради Чугуївського району 

Харківської області, керуючись ст.ст.12, 43, 44, 83, 84,118, 121, 122, 186, 

186-1 Земельного  кодексу  України,  ст.50 ЗУ «Про землеустрій», Законом 

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

«Про містобудівну діяльность», ст. 26 п.З4  Закону  України “Про  місцеве  

самоврядування в Україні“ ,  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. **** із земель комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована на території  с.Скрипаї  орієнтовною площею 

2,0000га. 

 

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 

Х сесія VIІI скликання 

 

РІШЕННЯ    

 

  22 квітня 2021 року                                                       №341- VIIІ 
 

Про розгляд заяви ***  

щодо укладення договору оренди  

земельної ділянки за кадастровим номером  

6321755600:01:003:0026 на новий строк. 

 

       Розглянувши заяву ***, щодо укладання договору оренди земельної 

ділянки за кадастровим номером 6321755600:01:003:0026 на новий строк, 

розташованої у смт Слобожанське, вул. Сергія Закори, витяг з технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земель смт Слобожанське 

Зміївського району Харківської області від 28.05.2020 року № 672,  

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 ***   земельну ділянку за кадастровим номером 

6321755600:01:003:0026  за цільовим призначенням для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі  (розміщення та 

обслуговування торгівельного кіоску з продажу продуктів 

харчування), загальною площею 0,0012га,  яка розташована на 

території Слобожанської селищної ради в смт Слобожанське, вул. 

Сергія Закори, терміном на ---(----) років. 

2. Пропонувати встановити ставку орендної плати за користування 

земельною ділянкою  за кадастровим номером  

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


6321755600:01:003:0026 в розмірі 12 % від нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки. 

3. Слобожанському селищному голові укласти договір оренди 

земельної ділянки за кадастровим номером 

6321755600:01:003:0026 з *** 

4. Припинити дію договору  оренди земельної ділянки за 

кадастровим номером 6321755600:01:003:0026 укладеного між 

Слобожанською (колишнє Комсомольською) селищною радою та 

** у зв’язку з закінченням строку, на який його було укладено. 

5. Зобов’язати *** подати договір оренди земельної ділянки за 

кадастровим номером 6321755600:01:003:0026 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 

ХІ сесія VIІI скликання 

 

РІШЕННЯ    

 

___ травня  2021 року                                                       № VIIІ 
 

Про надання дозволу на розробку проекту 

 землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

для будівництва і обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд 

гр. ****. 

  

               Розглянувши заяву гр. ***, що мешкає за адресою: смт 

Слобожанське, вул. Ціолковського, б.24 ***, викопіювання з кадастрової 

карти (плану) та іншої картографічної документації Державного 

земельного кадастру земельної ділянки, кадастровий план земельної 

ділянки, розроблений ФОП Горбачовим В.О.,  яка розташована в 

с.Мохнач, вул. Набережна на території Слобожанської селищної ради 

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

122, 186,186-1 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. *** із земель запасу комунальної власності 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка 

розташована на території  с.Мохнач, вул. Набережна  загальною 

площею 0,2500га. 

 

2. Рекомендувати гр. *** замовити розробку проекту землеустрою 

щодо відведення  земельної ділянки за рахунок земель  земель 

запасу комунальної власності для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), яка розташована на території  с.Мохнач, вул.Набережна 



загальною площею 0,2500га 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 

ХІ сесія VIІI скликання 

 

РІШЕННЯ    

 

___ травня  2021 року                                                       № VIIІ 
 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  

для ведення особистого селянського господарства 

гр. *** 

  

               Розглянувши заяву гр. ***, що мешкає за адресою: смт 

Слобожанське, вул. Ціолковського, б.24 кв.***, викопіювання з 

кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації 

Державного земельного кадастру земельної ділянки, кадастровий план 

земельної ділянки, розроблений ФОП Горбачовим В.О.,  яка розташована 

в с. Мохнач, вул. Набережна на території Слобожанської селищної ради 

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

122, 186,186-1 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. **** із земель запасу комунальної власності 

для ведення особистого селянського господарства,  яка 

розташована на території  с.Мохнач, вул. Набережна  загальною 

площею 0,6445га. 

 

2. Рекомендувати гр. **** замовити розробку проекту землеустрою 

щодо відведення  земельної ділянки за рахунок земель  земель 

запасу комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства,  яка розташована на території  с.Мохнач, 

вул.Набережна загальною площею 0,6445га 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 

ХІ сесія VIІI скликання 

 

РІШЕННЯ    

 

___ травня  2021 року                                                       № VIIІ 
 

Про надання дозволу на розробку проекту 

 землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

для ведення особистого селянського господарства 

гр. ** 

  

               Розглянувши заяву гр. ***, що мешкає за адресою: с. Геніївка, вул. 

Гагаріна, 39, викопіювання з кадастрової карти (плану) та іншої 

картографічної документації Державного земельного кадастру земельної 

ділянки, кадастровий план земельної ділянки, розроблений ФОП 

Горбачовим В.О.,  яка розташована в сел. Лісне, на території 

Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області, 

керуючись ст.ст.12, 118, 121, 122, 186,186-1 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. **** із земель запасу комунальної власності 

для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована на території  селища Лісне  загальною площею 

0,3850га. 

 

2. Рекомендувати гр. **** замовити розробку проекту землеустрою 

щодо відведення  земельної ділянки за рахунок земель  земель 

запасу комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована на території  селища Лісне 

загальною площею 0,3850га 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 

ХІ сесія VIІI скликання 

 

РІШЕННЯ    

 

____ травня  2021 року                                                       №- VIIІ 
 

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність 

із земель комунальної власності, що розташована 

 в межах с.Геніївка для ведення особистого  

селянського господарства гр.*** 

 

               Розглянувши заяву гр. ***, ідентифікаційний номер ***, що мешкає 

за адресою:  м. Харків, пров.Столярний, *** проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність із земель комунальної власності,   

яка розташована за адресою: с. Нижній Бишкин, вул. Донецька, 14 на 

території Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської 

області, керуючись ст.ст.12,118,121,122,186, 186-1 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. **** із земель комунальної власності для 

ведення особистого селянського господарства,  яка розташована 

на території  с. Нижній Бишкин, вул. Донецька, 14 загальною 

площею 0,1970га. 

 

2. Передати гр. **** у приватну власність земельну ділянку за 

кадастровим номером 6321783001:01:001:0049, яка розташована в 

території  Слобожанської селищної ради с. Нижній Бишкин, вул. 

Донецька, 14. 

 

3. Зобов’язати  гр. *** зареєструвати право власності на земельну 

ділянку згідно чинного законодавства. 

 

 

4. Зобов’язати гр. *** сплачувати земельний податок згідно чинного 

законодавства. 



 

5. Відповідальність за відповідність проекту землеустрою, доданих 

до нього матеріалів, висновків ГУ Держгеокадастру у 

Кіровоградській 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. *** 

 

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 

ХІ сесія VIІI скликання 

 

РІШЕННЯ    

 

  ___ травня  2021 року                                                       №- VIIІ 
 

Про надання дозволу на розробку технічної 

 документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки частки (паю) №555 

 реформованого  КСП «Зміївська овочева фабрика»  

гр. ***** 

  

              Розглянувши заяву ***, викопіювання з кадастрової карти (плану), 

сертифікат ХР 0280296 від 22.02.1999року,кадастровий план, розроблений 

ФОП Солдатенко В.В., 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 (відновлення) меж земельної ділянки гр. **** із 

земель реформованого КСП «Зміївська овочева фабрика» для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка 

розташована на території Слобожанської селищної ради (за межами 

смт Слобожанське)  загальною площею 0,1249га. 

 

2. Рекомендувати гр. **** замовити розробку технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки із земель реформованого КСП «Зміївська овочева 

фабрика», для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, яка розташована на території Слобожанської 

селищної ради (за межами смт Слобожанське)  загальною площею 

0,1249га. 



 

3. Після розробки та погодження технічної документації із 

землеустрою відповідно чинного законодавства надати матеріали на  

розгляд до Слобожанської селищної ради в установленому законом 

порядку. 

 

4. Контроль за виконанням данного рішення покласти  на  комісію з 

питань промисловості, будівництва, агропромислового комплексу,  

житлово-комунальногогосподарства, 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 

ХІ сесія VIІI скликання 

 

РІШЕННЯ    

 

____ травня  2021 року                                                       №- VIIІ 
 

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність 

із земель комунальної власності, що розташована 

 в межах смт Слобожанське 

для будівництва індивідуальних гаражів 

 гр..******. 

  

               Розглянувши заяву гр. *****, ідентифікаційний номер ****, що 

мешкає за адресою:  смт Слобожанське, вул. Спортивна,****, проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність із земель 

комунальної власності,   яка розташована за адресою: смт Слобожанське, 

господарський двір № 3, гараж №63 на території Слобожанської селищної 

ради Чугуївського району Харківської області, керуючись 

ст.ст.12,118,121,122,186, 186-1 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. **** із земель комунальної власності для 

будівництва індивідуальних гаражів,  яка розташована на 

території  смт Слобожанське, господарський двір № 3, гараж № 

63  загальною площею 0,0034га. 

 

2. Передати гр. **** у приватну власність земельну ділянку за 

кадастровим номером 6321755600:01:001:0093, яка розташована в 

території  смт Слобожанське, господарський двір № 3, гараж № 

63. 

 

3. Зобов’язати  гр. ***** зареєструвати право власності на земельну 

ділянку згідно чинного законодавства. 

 



 

4. Зобов’язати гр. **** сплачувати земельний податок згідно 

чинного законодавства. 

 

5. Відповідальність за відповідність проекту землеустрою, доданих 

до нього матеріалів, висновків ГУ Держгеокадастру у Запорізькій 

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. **** 

 

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 

ХІ сесія VIІI скликання 

 

РІШЕННЯ    

 

  ___ травня  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. ****. 

 

Розглянувши заяву гр. ****, ідентифікаційний номер ****, що мешкає за 

адресою: Харківська область, с.Лиман, вул. Першотравнева*** 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. Лиман, 

вул. Першотравнева, 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,  яка 

розташована на території  с. Лиман, вул. Першотравнева, 28 

загальною площею 0,2500 га. 

 

2. Передати гр. ***** у приватну власність земельну ділянку 

загальною площею 0,2500га за кадастровим номером 

6321782704:00:001:0004 для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 



ділянка), розташовану на території с. Лиман, вул. Першотравнева, 

28. 

3. Зобов’язати гр. **** зареєструвати право власності на земельну 

ділянку відповідно чинного законодавства. 

 

4. Зобов’язати гр. ***** 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 неїматеріалів, несе розробник документації із 

землеустрою, що здійснював розробку технічної документації і 

зземлеустрою та гр. ****. 

 

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 

ХІ сесія VIІI скликання 

 

РІШЕННЯ    

 

  _____ 2021 року                                                       №- VIIІ 
 

Про надання дозволу на розробку проекту  

землеустрою щодо відведення земельної для 

 будівництва і обслуговування житлового будинку, 

 господарських будівель і споруд 

 гр.*** 

  

               Розглянувши заяву гр****, що мешкає за адресою: с.Височинівка, 

вул. Миру, б.18 кв.***, викопіювання з кадастрової карти (плану), яка 

розташована в с.Черкаський Бишкин, пров.Земляничний на території 

Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області, 

керуючись ст.ст.12, 43, 44, 83, 84,118, 121, 122, 186, 186-1 Земельного  

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

природно-заповідний фонд», Законом України «Про охорону 

навколишнього природного середовища», взявши до уваги листи НПП 

«Гомільшанські ліси», відділу у Зміївському районі Головного Управління 

Держгеокадастру у Харківській області, ст. 26 п.З4  Закону  України “Про  

місцеве  самоврядування в Україні“   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. **** із земель комунальної 

власності для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  яка 

розташована на території  с.Черкаський Бишкин, 

пров.Земляничний орієнтовною площею 0,2500га. 

 

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 

ХІ сесія VIІI скликання 

 

РІШЕННЯ    

 

  ___ травня  2021 року                                                       №- VIIІ 
 

Про надання дозволу на розробку 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.*** 

  

               Розглянувши заяву гр. ***, що мешкає за адресою: м.Одеса, вул. 

Семена Палія, *** свідоцтво про право на спадщину за законом на 

будинок, кадастровий план земельної ділянки, розроблений ФОП 

Сороківським,  яка розташована в с. Лиман, вул.Будівельна, б. 9-А на 

території Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської 

області, керуючись ст.ст.12, 22, 122 Земельного  кодексу  України, ст.ст. 

19, 25, 55 Закону України «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 (відновлення) меж земельної ділянки гр. *** із 

земель комунальної власності для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка 

розташована на території  с.Лиман, вул. Будівельна, 9-А  загальною 

площею 0,1480га. 

 

2. Рекомендувати гр. *** замовити розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки із земель комунальної власності для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд, яка розташована на території  с.Лиман, вул. Будівельна, 9-А  

загальною площею 0,1480га. 

 



3. Після розробки та погодження технічної документації із 

землеустрою відповідно чинного законодавства надати матеріали на  

розгляд до Слобожанської селищної ради в установленому законом 

порядку. 

 

4. Контроль за виконанням данного рішення покласти  на  комісію з 

питань промисловості, будівництва, агропромислового комплексу,  

житлово-комунальногогосподарства, 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 

ХІ сесія VIІI скликання 

 

РІШЕННЯ    

 

  ___ травня  2021 року                                                       №- VIIІ 
 

Про надання дозволу на розробку технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

за кад.6321782704:00:005:0099 гр.Срібному В.М. 

  

               Розглянувши заяву гр. Срібного Володимира Миколайовича, що 

мешкає за адресою: с.Лиман, вул. Дружби, 14, договір дарування 

житлового будинку, кадастровий план земельної ділянки, розроблений 

ФОП Горбачовим В.О.,  яка розташована в с. Лиман, вул. Дружби, 14 на 

території Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської 

області, керуючись ст.ст.12, 22, 122 Земельного  кодексу  України, ст.ст. 

19, 25, 55 Закону України «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 (відновлення) меж земельної ділянки за 

кадастровим номером 6321782704:00:005:0099 гр. Срібному 

Володимиру Миколайовичу із земель комунальної власності для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд, яка розташована на території  с.Лиман, вул. 

Дружби, 14  загальною площею 0,1423га. 

 

2. Рекомендувати гр. Срібному Володимиру Миколайовичу замовити 

розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки із земель комунальної 

власності для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, яка розташована на території  

с.Лиман, вул. Дружби, 14  загальною площею 0,1423га. 

 



3. Після розробки та погодження технічної документації із 

землеустрою відповідно чинного законодавства надати матеріали на  

розгляд до Слобожанської селищної ради в установленому законом 

порядку. 

 

4. Контроль за виконанням данного рішення покласти  на  комісію з 

питань промисловості, будівництва, агропромислового комплексу,  

житлово-комунальногогосподарства, 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 

ХІ сесія VIІI скликання 

 

РІШЕННЯ    

 

  ___ травня  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.*****. 

 

Розглянувши заяву гр. *** (ідентифікаційний номер ****) що мешкає за 

адресою:  Харківська область, смт Слобожанське, вул. Лермонтова, ***, 

**** (ідентифікаційний номер ***) що мешкає за адресою:  Харківська 

область, с.Лиман, вул. ***, ***  (ідентифікаційний номер ***), що мешкає 

за адресою:  м.Харків, пр-т Героїв Сталінграда, ***,  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. Півнична, 13 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, вулиця 

Півнична, 13 загальною площею 0,2500 га. 

 



2. Передати гр. **** у приватну власність земельну ділянку 

загальною площею 0,2500га за кадастровим номером 

6321783004:01:001:0124 для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), розташовану на території с. Черкаський Бишкин, вулиця 

Півнична,13. 

 

3. Зобов’язати гр. ****** зареєструвати право власності на земельну 

ділянку відповідно чинного законодавства. 

 

4. Зобов’язати гр. **** 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. *****. 

 

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 

ХІ сесія VIІI скликання 

 

РІШЕННЯ    

 

___ травня  2021 року                                                       № VIIІ 
 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва ФГ «Колос» 

   

               Розглянувши заяву голови ФГ «Колос» Срібного Миколи 

Васильовича, який зареєстрований за адресою: с.Лиман, вул. Матросова, 4, 

технічний паспорт, свідоцтво про право власності на будівлю, статут 

Фермерського господарства «Колос», викопіювання з кадастрової карти 

(плану) та іншої картографічної документації Державного земельного 

кадастру земельних ділянок, розроблений ФО-П Горбачовим В.О., яка 

розташована за межами с.Лиман  на території Слобожанської селищної 

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

121, 122, 186,186-1 Земельного  кодексу  України, 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.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 ФГ «Колос» за рахунок земель реформованого 

КСП «Лиман» для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва,  яка розташована на території  Слобожанської 

селищної ради  (за межами с.Лиман) загальною площею 0,0026га. 

 



2. Рекомендувати голові ФГ «Колос» замовити розробку проекту 

землеустрою щодо відведення  земельної ділянки за рахунок 

земель  реформованого КСП «Лиман», яка розташована за межами 

с.Лиман на території Слобожанської селищної ради  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 

ХІ сесія VIІI скликання 

 

РІШЕННЯ    

 

  ____ травня 2021 року                                                       №- VIIІ 
 

 

Про надання дозволу на розробку технічної  

документації із землеустрою щодо встановлення 

 (відновлення) меж земельних ділянок не витребуваних  

часток (паїв) №348,353,345 реформованого КСП «Геніївське» 

ФГ Русіна Івана Михайловича 

  

               Розглянувши заяви голови ФГ Русіна Івана Михайловича, Русіна 

Івана Михайловича, викопіювання з кадастрової карти (плану) та іншої 

картографічної документації Державного земельного кадастру земельних 

ділянок, які знаходяться за межами населеного пункту с.Геніївка, на 

території Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської 

області, керуючись ст.ст.12, 116,118, 121, 122, 186 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». За наявною інформацією на вказану земельну 

ділянку рішенням VIII сесії VIII скликання від 22.04.2021року 

Слобожанською селищною радою надано дозвіл на розроблення 



документації із землеустрою. Враховуючи вищевикладене, Слобожанська 

селищна рада  

В И Р І Ш И Л А : 

1. Відмовити ФГ Русіна Івана Михайловича у надані дозволу на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок 

невитребуваних часток (паїв) №345, 353, 348 реформованого  

КСП «Геніївське». 

 

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 

ХІ сесія VIІI скликання 

 

РІШЕННЯ    

 

  ____ травня 2021 року                                                       №- VIIІ 
 

 

Про надання дозволу на розробку технічної  

документації із землеустрою щодо встановлення 

 (відновлення) меж земельних ділянок не витребуваних  

часток (паїв) №348,353,345, 346 реформованого КСП «Геніївське» 

ФГ Строго Олександра Федоровича 

  

               Розглянувши заяви голови Фермерського господарства Строгого 

Олександра Федоровича Строгого Олександра Федоровича, викопіювання 

з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації 

Державного земельного кадастру земельних ділянок, які знаходяться за 

межами населеного пункту с.Геніївка, на території Слобожанської 

селищної ради Чугуївського району Харківської області, керуючись 

ст.ст.12, 116,118, 121, 122, 186 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 власникам 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». За наявною інформацією на вказану земельну 

ділянку рішенням VIII сесії VIII скликання від 22.04.2021року 



Слобожанською селищною радою надано дозвіл на розроблення 

документації із землеустрою. Враховуючи вищевикладене, Слобожанська 

селищна рада  

В И Р І Ш И Л А : 

1. Відмовити Фермерському господарству Строгого Олександра 

Федоровича у надані дозволу на розробку технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок невитребуваних часток (паїв) №345, 353, 348, 346 

реформованого  КСП «Геніївське». 

 

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 

ХІ сесія VIІI скликання 

 

РІШЕННЯ    

 

___ травня  2021 року                                                       № VIIІ 
 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  

для ведення особистого селянського господарства 

гр---- 

  

               Розглянувши заяву гр. ---, що мешкає за адресою: с.Шелудьківка, 

вул. Озерна,***, викопіювання з кадастрової карти (плану) та іншої 

картографічної документації Державного земельного кадастру земельної 

ділянки, кадастровий план земельної ділянки, розроблений ФОП 

Горбачовим В.О.,  яка розташована в с.Шелудьківка, вул. Озерна,54 на 

території Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської 

області, керуючись ст.ст.12, 118, 121, 122, 186,186-1 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. **** із земель запасу комунальної власності 

для ведення особистого селянського господарства,  яка 

розташована на території  с.Шелудьківка, вул. Озерна, 54 

загальною площею 0,0262га. 

 

2. Рекомендувати гр. ***** замовити розробку проекту землеустрою 

щодо відведення  земельної ділянки за рахунок земель  земель 

запасу комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства,  яка розташована на території  с.Шелудьківка, вул. 

Озерна, 54 загальною площею 0,0276га 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 

ХІ сесія VIІI скликання 

 

РІШЕННЯ    

 

  ___ травня  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. ****. 

 

Розглянувши заяву гр. ****, ідентифікаційний номер *****, що мешкає за 

адресою:  Харківська область, с.Шелудьківка, вул. Набережна, ***, 

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. Набережна, 24 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. Шелудьківка, вул. Набережна, 24 

загальною площею 0,2500га. 

 

2. Передати гр. ***** у приватну власність земельну ділянку 

загальною площею 0,2500га за кадастровим номером 

6321787001:01:001:0134 для будівництва та обслуговування 



житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), розташовану на території с. Шелудьківка, вул. 

Набережна,24. 

 

3. Зобов’язати гр. *****  зареєструвати право власності на земельну 

ділянку відповідно до чинного законодавства. 

 

4. Зобов’язати гр. **** 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 неїматеріалів, несе розробник документації із 

землеустрою, що здійснював розробку технічної документації і 

зземлеустрою та гр**** 

 

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 

ХІ сесія VIІI скликання 

 

РІШЕННЯ    

 

  ___ травня  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****. 

 

Розглянувши заяву гр. ***, ідентифікаційний номер ****, що мешкає за 

адресою:  Харківська область, с.Геніївка, вул****, 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. 

Садова, 21 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. Геніївка, вул. Садова, 21 загальною 

площею 0,1494 га. 

 

2. Передати гр. *** у приватну власність земельну ділянку 

загальною площею 0,1494га за кадастровим номером 

6321782001:01:001:0036 для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), розташовану на території с. Геніївка, вул. Садова,21. 



3. Зобов’язати гр. **** зареєструвати право власності на земельну 

ділянку відповідно чинного законодавства. 

 

4. Зобов’язати гр. **** 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 неїматеріалів, несе розробник документації із 

землеустрою, що здійснював розробку технічної документації і 

зземлеустрою та гр. *** 

 

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 
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