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Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 
гр. Шумейко Альоні Володимирівні для 
будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі, розташованої по вул. Молодіжна,
29-а, с. Високопілля на території 
Високопільської сільської ради 
Валківського району Харківської область 
та надання її в оренду

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали гр. Шумейко 
Альони Володимирівни, що мешкає за адресою: Харківська область, 
Богодухівський район, с. -Високопілля, вул. Космічна, 18 Богодухівського 
району Харківської області про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки гр. Шумейко Альоні Володимирівні для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі, розташованої по 
вул. Молодіжна, 29-а, с. Високопілля на території Високопільської сільської 
ради Валківського району Харківської область, керуючись статтями 26, 42, 
59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 93, 
122, 123, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, врахувавши висновки та 
рекомендації постійної комісії міської ради з питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони природи, Валківська міська рада 
вирішила:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
гр. Шумейко Альоні Володимирівні для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі, розташованої по вул. Молодіжна, 29-а, с. Високопілля на 
території Високопільської сільської ради Валківського району Харківської 
область.

2. Надати гр. гр. ШУМЕЙКО Альоні Володимирівні в оренду земельну 
ділянку із земель житлової та громадської забудови комунальної власності, 
кадастровий номер 6321281501:00:001:0327, площею 0,1320 га, розташовану



на території Валківської міської територіальної громади за адресою: 
вул. Молодіжна, 29-а, с. Високопілля, Богодухівський район, Харківська 
область, строком на 49 (сорок дев’ять) років для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ-03.07).

3. Постійній депутатській комісії з питань планування, фінансів, 
бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності та 
регуляторної політики (Євген ШАПОВАЛ) встановити розмір орендної 
плати від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, розташованої на 
території Валківської міської територіальної громади за адресою: 
вул. Молодіжна, 29-а, с. Високопілля, Богодухівський район, Харківська 
область.

4. Міському голові Скрипніченку В. В. надати право на укладання 
договору оренди землі.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 
охорони природи (Володимир ДАР АГ АН) та постійну комісію міської ради з 
питань п л а н у в а їш ^ ір щ с і8’ бюджету, соціально-економічного розвитку, 
інвестиційної ді^Ль'йьШ^а'^.гуляторної політики (Євген ШАПОВАЛ).
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