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УКРАЇНА

ВАЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

VIII сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ

від 21 травня 2021 року Валки № 328

Про надання дозволу гр. Шевченку 
Олександру Петровичу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва 
з метою подальшої передачі у приватну 
власність

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали громадянина 
Шевченка Олександра Петровича про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, на виконання рішення 
Валківського районного суду Харківської області від 20.06.2019 року справа 
№615/556/19 Провадження №2/615/293/19, яким визнано за Шевченком О.П. 
право на земельну частку (пай) із земель реформованого колгоспу «Родина» 
в розмірі 7,33 умовних кадастрових гектарів за рахунок резервного фонду 
Кобзарівської сільської ради Валківського району Харківської області, 
проект землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) 
колгоспу «Родина», керуючись статтями 12, 22, 79-1 Земельного кодексу 
України, пунктів 16, 17 Перехідних положень Земельного кодексу України, 
статтями 22, 25, 50 Закону України «Про землеустрій», статтями 3, 5, 9 
Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 
ділянок власникам земельних часток (паїв), 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 
вирішила:

1. Надати гр. ШЕВЧЕНКУ Олександру Петровичу дозвіл на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 
5,99 умовних кадастрових гектар (рілля) за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення колективної власності колишнього 
колгоспу «Родина» нерозподілені земельні частки (паї) (залишок) з метою



подальшої передачі у приватну власність для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗ-01.01), розташованої на 
території Валківської міської територіальної громади Богодухівського 
району Харківської області.

2. Гр. ШЕВЧЕНКУ Олександру Петровичу:

2.1. Звернутися до суб’єкта господарювання, який є розробником 
документації із землеустрою, відповідно до вимог, передбачених статтею 26 
Закону України «Про землеустрій».
2.2.Урахувати інтереси та права суміжних землевласників та 
землекористувачів.
2.3. Після державної реєстрації земельної ділянки у Державному земельному 
кадастрі подати розроблену документацію із землеустрою до Валківської 
міської ради для прийняття рішення про передачу у приватну власність.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 
с УРАГАН).

Валерій СКРИПНІЧЕНКО


