
 
УКРАЇНА 

ВАЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
  

VIІІ сесія VIII скликання  
  

Проєкт  РІШЕННЯ 

  

від 21 травня 2021 року Валки              № ____ 

  

Про упорядкування найменування 

місця розташування земельної 

ділянки, яка належала 

гр. Середі Т. М. на праві приватної 

власності 

 

Розглянувши заяву та додані до неї матеріали гр. СЕРЕДИ Сергія 

Олексійовича, що мешкає за адресою: Харківська область,  Богодухівський 

район, с. Високопілля, вул. Шевченка, 19 про упорядкування найменування 

місця розташування земельної ділянки, яка належала гр. Середі Т. М. на праві 

приватної власності, керуючись  статтями 26, 42, 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», врахувавши  висновки та рекомендації  

постійної комісії міської ради з питань містобудування, будівництва, земельних 

відносин та охорони природи, Валківська міська рада  в и р і ш и л а: 

 

1. Упорядкувати інформацію про найменування місця розташування 

земельної ділянки, що належала на праві приватної власності СЕРЕДІ Т.М.   

(Додаток 1). 
   

2. Контроль щодо виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань містобудування, будівництва, земельних 

відносин та охорони природи  (Володимир ДАРАГАН). 
 

 

Міський голова Валерій СКРИПНІЧЕНКО 

  

 

 
 

 

          

 

 

 
 



 

 

Додаток 1 

До Проєкту рішення міського голови 

від 21 травня 2021 року №____ 
 

 

Інформація про земельну ділянку, 

 якій  упорядковується найменування місця розташування 
 

№ 
п/п 

ПІБ фізичної 
особи, 

найменування 
юридичної 

особи 

Документ, що 
підтверджує право 

власності на 
земельну ділянку, 

цільове 
призначення 

(використання) 
земельної ділянки 

Найменування 
місця 

розташування 
земельної 

ділянки згідно з 
правовстановлю-

ючими 
документами 

Упорядковане 
найменування 

місця 
розташування 

земельної 
ділянки 

1 2 3 4 5 

1. Середа Сергій 

Олексійович,   

(спадкова 

справа № 80 за 

2020р., Середа 

Тетяна 

Митрофанівна, 

померла 

19.04.2020р.). 

 

державний акт на 

право приватної 

власності на 

землю (серія ХР-

06-00-048583), 

зареєстрований в 

Книзі записів 

державних актів 

на право 

приватної 

власності на 

землю   за № 9 від 

19.11. 1996р.: 

0,32 – для  

обслуговування 

жилого будинку та 

ведення 

особистого 

підсобного 

господарства 

с. Високопілля,         

вул. Шевченко, 

№ 21 

с. Високопілля,         

вул. Шевченко, 

19 

 

 

Секретар міської ради                Людмила ІВАНСЬКА 

 


