
 
У К Р А Ї Н А 

СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

Чугуївського району Харківської області 

ХV сесія VIІI скликання 

 

РІШЕННЯ    

 

     22 липня  2021 року                                                       № 526 -VIIІ 
 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

 (відновлення) меж земельних ділянок не витребуваних 

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

ФГ “Фермерська Поляна” 

    Розглянувши заяву голови ФГ “Фермерська Поляна”, технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення  меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) невитребуваних земельних часток(паїв) №353, №348 (що складається 

з двох ділянок), № 345, № 346  для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва (код КВЦПЗ — 01.01 для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва) ФГ “Фермерська поляна” за межами села Геніївка на території 

Слобожанської селищної ради, 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.12,22,79,79-1,93,123,124,126 Земельного 

Кодексу, ст.55 ЗУ «Про землеустрій»,Законом України “Про оренду землі” ст. 26 

п. З4  Закону  України  “Про  місцеве   самоврядування  в Україні” , враховуючи  

рекомендації постійних депутатських комісій Слобожанської селищної ради,    

Слобожанська селищна  рада 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) невитребуваних земельних 

часток(паїв) №353, №348 (що складається з двох ділянок), № 345, № 346  

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗ 

— 01.01 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва) ФГ 

“Фермерська поляна” за межами села Геніївка на території Слобожанської 

селищної ради. 

2. Передати ФГ “Фермерська поляна” земельні  ділянки в оренду: 

- невитребувана земельна частка (пай) №345 реформованого КСП 

“Геніївське” за кадастровим номером 6321782000:01:003:0585 площею 

4,4243 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

угіддя-рілля за межами села Геніївка на території Слобожанської селищної 



ради терміном на 10 років, або до моменту державної реєстрації права 

власності на таку земельну ділянку. 

- невитребувана земельна частка (пай) №346 реформованого КСП 

“Геніївське” за кадастровим номером 6321782000:01:003:0586 площею 

4,7482 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

угіддя-рілля за межами села Геніївка на території Слобожанської селищної 

ради терміном на 10 років, або до моменту державної реєстрації права 

власності на таку земельну ділянку. 

- невитребувана земельна частка (пай) №353 реформованого КСП 

“Геніївське” за кадастровим номером 6321782000:01:003:0588 площею 

3,3237 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

угіддя-рілля за межами села Геніївка на території Слобожанської селищної 

ради терміном на 10 років, або до моменту державної реєстрації права 

власності на таку земельну ділянку. 

- невитребувана земельна частка (пай) №348 реформованого КСП 

“Геніївське” , що складається з двох ділянок за кадастровими номерами 

6321782000:01:003:0587 площею 1,7853 та 6321782000:01:003:0584 

площею 2,0247 га, для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, угіддя-рілля за межами села Геніївка на території 

Слобожанської селищної ради терміном на 10 років, або до моменту 

державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку. 

3. Встановити ставку орендної плати за користування земельними ділянками 

№345 за кадастровим номером  6321782000:01:003:0585, №346 за 

кадастровим номером 6321782000:01:003:0586, № 353 за кадастровим 

номером 6321782000:01:003:0588, №348, що складається з двох ділянок за 

кадастровими номерами 6321782000:01:003:0587 та 

6321782000:01:003:0584 в розмірі 8 % від нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок. 

4. Слобожанському селищному голові укласти договори оренди земельних 

ділянки невитребуваних часток (паїв) №345 за кадастровим номером 

6321782000:01:003:0585, №346 за кадастровим номером 

6321782000:01:003:0586, № 353 за кадастровим номером 

6321782000:01:003:0588, № 348, що складається з двох ділянок за 

кадастровими номерами 6321782000:01:003:0587 та 

6321782000:01:003:0584 

5. Зобов’язати ФГ “Фермерська Поляна” подати договори оренди земельних 

ділянок невитребуваних часток (паїв) №345 за кадастровим номером 

6321782000:01:003:0585, №346 за кадастровим номером 

6321782000:01:003:0586, № 353 за кадастровим номером 

6321782000:01:003:0588, № 348, що складається з двох ділянок за 

кадастровими номерами 6321782000:01:003:0587 та 

6321782000:01:003:0584 на державну реєстрацію та зареєструвати його в 

тижневий термін від дати підписання договору сторонами. 

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 
 


