
 
УКРАЇНА 

ВАЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Х сесія VIII скликання  

 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ 
 

від 25 червня 2021 року Валки № ____ 
  

Про затвердження технічних  

документацій із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення)  

меж земельних ділянок в натурі  

(на місцевості) для будівництва  

та обслуговування житлового  

будинку, господарських будівель  

і споруд (присадибна ділянка) та  

надання їх у власність громадянам 

 

         Розглянувши клопотання та додані до них матеріали громадян про 

затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) та надання їх у власність, керуючись статтями 

12, 116, 118, 121, 186 Земельного кодексу України, 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. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)                          

гр. Власенка Анатолія Володимировича для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Скіфській, 35, 

м. Валки, Богодухівського району Харківської області. 

        1.1. Передати у приватну власність гр. ВЛАСЕНКУ Анатолію 

Володимировичу земельну ділянку, кадастровий номер 

6321210100:00:015:0050, площею 0,1000 га, із земель житлової та 

громадської забудови комунальної власності для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (код КВЦПЗ - 02.01), розташовану на території 



Валківської міської територіальної громади за адресою: вул. Скіфська, 35,   

м. Валки,  Богодухівський район, Харківська область.  

 

         2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)                          

гр. Кульжанкової Євдокії Миколаївни для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в 

м. Валки, вул. Кооперативна, 28 Харківської області. 

 2.1. Передати у приватну власність гр. КУЛЬЖАНКОВІЙ Євдокії 

Миколаївні земельну ділянку, кадастровий номер 6321210100:00:021:0033, 

площею 0,0734 га, із земель житлової та громадської забудови комунальної 

власності для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ - 02.01), 

розташовану на території Валківської міської територіальної громади за 

адресою: вул. Кооперативна, 28,  м. Валки,  Богодухівський район, 

Харківська область. 

 

          3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)                          

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована по пров. 

Весняному, 8 в с. Сидоренкове, на території Валківської міської ради  

Богодухівського району Харківської області. 

 3.1. Передати у приватну власність гр. СИНІЛЬНИКУ Миколі 

Васильовичу земельну ділянку, кадастровий номер 6321287001:00:001:0267, 

площею 0,2500 га, із земель житлової та громадської забудови комунальної 

власності для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ - 02.01), 

розташовану на території Валківської міської територіальної громади за 

адресою: провулок Весняний, 8, с. Сидоренкове,  Богодухівський район, 

Харківська область. 

 

          4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)                          

гр. Рабченюка Віталія Борисовича для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Новий Мерчик,   

вул. Центральна, 105 Валківського району  Харківської області. 

          4.1. Передати у приватну власність гр. РАБЧЕНЮКУ Віталію 

Борисовичу земельну ділянку, кадастровий номер 6321285001:00:003:0182, 

площею 0,2500 га, із земель житлової та громадської забудови комунальної 

власності для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ - 02.01), 

розташовану на території Валківської міської територіальної громади за 

адресою: вул. Центральна, 105, с. Новий Мерчик,  Богодухівський район, 

Харківська область. 

 



           5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)                          

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд КВЦПЗ-секція В-02.01 гр. Філоненко Любові Михайлівні в 

с. Очеретове, вул. 8 Березня, 8 Валківської міської ради Богодухівського 

району  Харківської області. 

          5.1. Передати у приватну власність гр. ФІЛОНЕНКО Любові 

Михайлівні земельну ділянку, кадастровий номер 6321287005:00:001:0062, 

площею 0,2500 га, із земель житлової та громадської забудови комунальної 

власності для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ - 02.01), 

розташовану на території Валківської міської територіальної громади за 

адресою: вул. 8 Березня, 8, с. Очеретове,  Богодухівський район, Харківська 

область. 

 

            6. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)                          

гр. Розумному Олександру Івановичу для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в 

с. Вишневе, вул. Центральна, 6 на території Мельниківської сільської ради 

Валківського району  Харківської області. 

          6.1. Передати у приватну власність гр. РОЗУМНОМУ Олександру 

Івановичу земельну ділянку, кадастровий номер 6321284005:00:001:0092, 

площею 0,2500 га, із земель житлової та громадської забудови комунальної 

власності для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ - 02.01), 

розташовану на території Валківської міської територіальної громади за 

адресою: вул. Центральна, 6, с. Вишневе,  Богодухівський район, Харківська 

область. 

 

           7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)                          

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Пересади Віталія Петровича, 

розташованої по вул. Кооперативна, 6 в м. Валки на території Валківської 

міської ради Валківського району  Харківської області. 

          7.1. Передати у приватну власність гр. ПЕРЕСАДІ Віталію Петровичу 

земельну ділянку, кадастровий номер 6321210100:00:010:0032, площею 

0,1000 га, із земель житлової та громадської забудови комунальної власності 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ - 02.01), розташовану на 

території Валківської міської територіальної громади за адресою:                 

вул. Кооперативна, 6,  м. Валки,  Богодухівський район, Харківська область. 

 

          8. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)                          

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 



будівель і споруд КВЦПЗ-секція В-02.01 гр. Ляшенку Василю Михайловичу 

в с. Сніжків, вул. Гагаріна, 11 Сніжківської ради Валківського району  

Харківської області. 

          8.1. Передати у приватну власність гр. ЛЯШЕНКУ Василю 

Михайловичу земельну ділянку, кадастровий номер 6321287501:00:001:0471, 

площею 0,2500 га, із земель житлової та громадської забудови комунальної 

власності для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ - 02.01), 

розташовану на території Валківської міської територіальної громади за 

адресою: вул. Гагаріна, 11, с. Сніжків,  Богодухівський район, Харківська 

область. 

 

          9. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)                          

гр. Діжиченко Віри Дмитрівни для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Партолих, 108, с. Огульці, 

Богодухівського району  Харківської області. 

          9.1. Передати у приватну власність гр. ДІЖИЧЕНКО Вірі Дмитрівні 

земельну ділянку, кадастровий номер 6321285501:00:001:0430, площею 

0,2500 га, із земель житлової та громадської забудови комунальної власності 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ - 02.01), розташовану на 

території Валківської міської територіальної громади за адресою:                

вул. Партолих, 108, с. Огульці,  Богодухівський район, Харківська область.  

 

          10. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)                          

гр. Веретельник Алли Олександрівни для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Партолих, 106, 

с. Огульці, Богодухівського району  Харківської області. 

          10.1. Передати у приватну власність гр. ВЕРЕТЕЛЬНИК Аллі 

Олександрівні земельну ділянку, кадастровий номер 6321285501:00:001:0429, 

площею 0,2500 га, із земель житлової та громадської забудови комунальної 

власності для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ - 02.01), 

розташовану на території Валківської міської територіальної громади за 

адресою: вул. Партолих, 106, с. Огульці,  Богодухівський район, Харківська 

область. 

 

          11. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)                          

гр. Манохіна Маргарита Миколаївна для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

розташованої в с. Новий Мерчик, вулиця Підгірнівська, 31 на території 

Валківської міської ради Богодухівського району  Харківської області. 

          11.1. Передати у приватну власність гр. МАНОХІНІЙ Маргариті 

Миколаївні земельну ділянку, кадастровий номер 6321285001:00:004:0193, 



площею 0,2500 га, із земель житлової та громадської забудови комунальної 

власності для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ - 02.01), 

розташовану на території Валківської міської територіальної громади за 

адресою: вул. Підгірнівська, 31, с. Новий Мерчик,  Богодухівський район, 

Харківська область. 

 

          12. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)                          

гр. Борисенко Віра Григорівна для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка 

розташована за адресою: вул. 40-років Перемоги, 23, с. Очеретове,        

Богодухівський р-н, Харківська обл. 

          12.1. Передати у приватну власність гр. БОРИСЕНКО Вірі Григорівні 

земельну ділянку, кадастровий номер 6321287005:00:001:0061, площею 

0,2500 га, із земель житлової та громадської забудови комунальної власності 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ - 02.01), розташовану на 

території Валківської міської територіальної громади за адресою:                

вул. 40-років Перемоги, 23, с. Очеретове,  Богодухівський район, Харківська 

область. 

 

          13. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)                          

гр. Запоржець Надії Вікторівни для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 

02.01), яка розташована за адресою: вул. Центральна, 23, смт Старий Мерчик,        

Валківський район, Харківська область на ім’я гр. Корчій Олени 

Олександрівни. 

          13.1. Передати у приватну власність гр. КОРЧІЙ Олені Олександрівні 

земельну ділянку, кадастровий номер 6321256000:00:001:0080, площею 

0,1500 га, із земель житлової та громадської забудови комунальної власності 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ - 02.01), розташовану на 

території Валківської міської територіальної громади за адресою:                

вул. Центральна, 23, смт Старий Мерчик,  Богодухівський район, Харківська 

область. 

 

          14. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)                          

гр. Шаптали Віктора Миколайовича для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

яка розташована за адресою: вул. Болюбашівська, 32,  м. Валки,        

Валківський р-н, Харківська обл. 

          14.1. Передати у приватну власність гр. ШАПТАЛІ Віктору 

Миколайовичу земельну ділянку, кадастровий номер 

6321210100:00:038:0087, площею 0,1000 га, із земель житлової та 



громадської забудови комунальної власності для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (код КВЦПЗ - 02.01), розташовану на території 

Валківської міської територіальної громади за адресою: вул. Болюбашівська, 

32,  м. Валки,  Богодухівський район, Харківська область. 

 

          15. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)                          

гр. Світличної Наталії Петрівни для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Миру, 33,          

м. Валки, Валківського району  Харківської області. 

          15.1. Передати у приватну власність гр. СВІТЛИЧНІЙ Наталії Петрівні 

земельну ділянку, кадастровий номер 6321210100:00:046:0063, площею 

0,0885 га, із земель житлової та громадської забудови комунальної власності 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ - 02.01), розташовану на 

території Валківської міської територіальної громади за адресою:                

вул. Миру, 33, м. Валки,  Богодухівський район, Харківська область. 

 

          16. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)                          

гр. Назаряна Рафаеля Хачатуровича для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

розташованої  в м. Валки, вул. Харківська, 112 Богодухівського району  

Харківської області. 

          16.1. Передати у приватну власність гр. НАЗАРЯНУ Рафаелю 

Хачатуровичу земельну ділянку, кадастровий номер 6321210100:00:023:1134, 

площею 0,1000 га, із земель житлової та громадської забудови комунальної 

власності для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ - 02.01), 

розташовану на території Валківської міської територіальної громади за 

адресою: вул. Харківська, 112, м. Валки,  Богодухівський район, Харківська 

область.  

 

           17. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)                          

гр. Карпенку Леоніду Віталійовичу для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

яка розташована  за адресою: вул. Майора Архіпова, 29, с. Шарівка, 

Богодухівський район,  Харківська область. 

          17.1. Передати у приватну власність гр. КАРПЕНКУ Леоніду 

Віталійовичу земельну ділянку, кадастровий номер 6321288501:00:001:0231, 

площею 0,2500 га, із земель житлової та громадської забудови комунальної 

власності для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ - 02.01), 

розташовану на території Валківської міської територіальної громади за 



адресою: вул. Майора Архіпова, 29, с. Шарівка,  Богодухівський район, 

Харківська область. 

 

18. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)                          

гр. Волошенко Валентина Миколаївна для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

яка розташована за адресою: вул. Гагаріна, 106, м. Валки,                       

Богодухівський р-н,  Харківська обл. 

18.1. Передати у приватну власність гр. ВОЛОШЕНКО Валентині 

Миколаївні земельну ділянку, кадастровий номер 6321210100:00:040:0026, 

площею 0,0650 га, із земель житлової та громадської забудови комунальної 

власності для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ - 02.01), 

розташовану на території Валківської міської територіальної громади за 

адресою: вул. Гагаріна, 106, м. Валки, Богодухівський район, Харківська 

область. 

 

19. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)                          

гр. Сидоренко Світлана Леонідівна для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

яка розташована за адресою: вул. Ломоносова, 13, м. Валки,                       

Богодухівський р-н,  Харківська обл. 

19.1. Передати у приватну власність гр. СИДОРЕНКО Світлані 

Леонідівні земельну ділянку, кадастровий номер 6321210100:00:018:0040, 

площею 0,1000 га, із земель житлової та громадської забудови комунальної 

власності для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ - 02.01), 

розташовану на території Валківської міської територіальної громади за 

адресою: вул. Ломоносова, 13, м. Валки, Богодухівський район, Харківська 

область. 

 

20. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)                          

гр. Кругляк Міли Іванівни та гр. Вовк Оксани Володимирівни для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Центральна, 35 у с. Олександрівка Валківського району 

Харківської області. 

20.1. Передати у приватну спільну часткову власність                            

гр. КРУГЛЯК Мілі Іванівні (1/2 частка) та гр. ВОВК Оксані Володимирівні 

(1/2частка) земельну ділянку, кадастровий номер 6321280301:00:001:1346, 

площею 0,2500 га, із земель житлової і громадської забудови комунальної 

власності для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ - 02.01), 

розташовану на території Валківської міської територіальної громади за 



адресою: вул. Центральна, 35, с. Олександрівка, Богодухівський район, 

Харківська область. 

 

21. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)                          

гр. Самусь Наталії Геннадіївни та гр. Самусь Валерія Геннадійовича для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Енгельса, 14, смт Ков’яги, Валківського району Харківської 

області. 

21.1. Передати у приватну спільну часткову власність                            

гр. САМУСЬ Наталії Геннадіївні (1/2 частка) та гр. САМУСЬ Валерію 

Геннадійовичу (1/2частка) земельну ділянку, кадастровий номер 

6321255400:00:005:0133, площею 0,1500 га, із земель житлової і громадської 

забудови комунальної власності для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 

- 02.01), розташовану на території Валківської міської територіальної 

громади за адресою: вул. Енгельса, 14, смт Ков’яги, Богодухівський район, 

Харківська область. 

 

22. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)                          

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд КВЦПЗ – секція В – 02.01 гр. Пискун Володимиру 

Григоровичу гр. Пискун Катерині Миколаївні в с. Шарівка, вул. Молодіжна, 

28, Шарівської сільської ради Валківського району Харківської області. 

22.1. Передати у приватну спільну часткову власність                            

гр. ПИСКУН Володимиру Григоровичу (1/2 частка) та гр. ПИСКУН Катерині 

Миколаївні (1/2частка) земельну ділянку, кадастровий номер 

6321288501:00:001:0189, площею 0,1100 га, із земель житлової і громадської 

забудови комунальної власності для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 

- 02.01), розташовану на території Валківської міської територіальної 

громади за адресою: вул. Молодіжна, 28, с. Шарівка, Богодухівський район, 

Харківська область. 

 

23. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)                          

гр. Костирко Олександра Харитонівна для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

яка розташована за адресою: вул. Поштова, 14, с. Хворостове, 

Богодухівський р-н,  Харківська обл. 

23.1. Передати у приватну власність гр. КОСТИРКО Олександрі 

Харитонівні земельну ділянку, кадастровий номер 6321288508:00:018:0114, 

площею 0,2500 га, із земель житлової та громадської забудови комунальної 

власності для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ - 02.01), 

розташовану на території Валківської міської територіальної громади за 



адресою: вул. Поштова, 14, с. Хворостове, Богодухівський район, Харківська 

область. 

 

24. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)                          

гр. Холодної Тетяни Миколаївни для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по пров. Західному, 8, 

с. Огульці, Богодухівського району Харківської області. 

24.1. Передати у приватну власність гр. ХОЛОДНІЙ Тетяні Миколаївні 

земельну ділянку, кадастровий номер 6321285501:00:001:0436, площею 

0,1929 га, із земель житлової та громадської забудови комунальної власності 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ - 02.01), розташовану на 

території Валківської міської територіальної громади за адресою: пров. 

Західний, 8, с. Огульці, Богодухівський район, Харківська область. 

 

25. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)                          

гр. Курибіді Василю Леонідовичу для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Огульці, вул. Шлях, 

5 на території Огульцівської сільської ради Валківського району Харківської 

області. 

25.1. Передати у приватну власність гр. КУРИБІДІ Василю 

Леонідовичу земельну ділянку, кадастровий номер 6321285501:00:001:0293, 

площею 0,2500 га, із земель житлової та громадської забудови комунальної 

власності для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ - 02.01), 

розташовану на території Валківської міської територіальної громади за 

адресою: вул. Шлях, 5, с. Огульці, Богодухівський район, Харківська 

область. 

 

26. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)                          

гр. Орябинського Миколи Миколайовича для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Вишневій, 12,    

с. Огульці, Богодухівського району Харківської області. 

26.1. Передати у приватну власність гр. ОРЯБИНСЬКОМУ Миколі 

Миколайовичу земельну ділянку, кадастровий номер 

6321285501:00:001:0433, площею 0,0859 га, із земель житлової та 

громадської забудови комунальної власності для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (код КВЦПЗ - 02.01), розташовану на території 

Валківської міської територіальної громади за адресою: вул. Вишнева, 12, с. 

Огульці, Богодухівський район, Харківська область. 

 

27. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)                          



гр. Сайко Антоніни Миронівни для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Холодного А., 58,                    

с. Огульці, Богодухівського району Харківської області. 

27.1. Передати у приватну власність гр. САЙКО Антоніні Миронівні 

земельну ділянку, кадастровий номер 6321285501:00:001:0432, площею 

0,2500 га, із земель житлової та громадської забудови комунальної власності 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ - 02.01), розташовану на 

території Валківської міської територіальної громади за адресою: вул. 

Холодного А., 58, с. Огульці, Богодухівський район, Харківська область. 

 

28. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)                          

гр. Гапоненко Галина Олександрівни для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Партолих, 121,                    

с. Огульці, Богодухівського району Харківської області. 

28.1. Передати у приватну власність гр. ГАПОНЕНКО Галині 

Олександрівні земельну ділянку, кадастровий номер 6321285501:00:001:0434, 

площею 0,2500 га, із земель житлової та громадської забудови комунальної 

власності для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ - 02.01), 

розташовану на території Валківської міської територіальної громади за 

адресою: вул. Партолих, 121, с. Огульці, Богодухівський район, Харківська 

область. 

 

29. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)                          

гр. Кошель Катерини Архипівни для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Партолих, 123,                    

с. Огульці, Богодухівського району Харківської області. 

29.1. Передати у приватну власність гр. КОШЕЛЬ Катерині Архипівні 

земельну ділянку, кадастровий номер 6321285501:00:001:0435, площею 

0,2456 га, із земель житлової та громадської забудови комунальної власності 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ - 02.01), розташовану на 

території Валківської міської територіальної громади за адресою: вул. 

Партолих, 123, с. Огульці, Богодухівський район, Харківська область. 

 

30. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)                          

гр. Гусак Юлії Вячеславівни та гр. Холодного Олександра Миколайовича для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Сонячній, 35, с. Огульці, Богодухівського району Харківської 

області. 

30.1. Передати у приватну спільну часткову власність                            

гр. ГУСАК Юлії Вячеславівні (1/2 частка) та гр. ХОЛОДНОМУ Олександру 

Миколайовичу (1/2частка) земельну ділянку, кадастровий номер 



6321285501:00:001:0431, площею 0,2500 га, із земель житлової і громадської 

забудови комунальної власності для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 

- 02.01), розташовану на території Валківської міської територіальної 

громади за адресою: вул. Сонячна, 35, с. Огульці, Богодухівський район, 

Харківська область. 

 

31. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)                          

гр. Набоки Віталія Петровича для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Партолих, 8, с. Огульці, 

Богодухівського району Харківської області. 

31.1. Передати у приватну власність гр. НАБОЦІ Віталію Петровичу 

земельну ділянку, кадастровий номер 6321285501:00:001:0439, площею 

0,2500 га, із земель житлової і громадської забудови комунальної власності 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ - 02.01), розташовану на 

території Валківської міської територіальної громади за адресою: вул. 

Партолих, 8, с. Огульці, Богодухівський район, Харківська область. 

 

32. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)                          

гр. Дригайла Анатолія Миколайовича для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Кузнечній, 31, 

м. Валки, Валківського району Харківської області. 

32.1. Передати у приватну власність гр. ДРИГАЙЛУ Анатолію 

Миколайовичу земельну ділянку, кадастровий номер 

6321210100:00:046:0064, площею 0,1000 га, із земель житлової і громадської 

забудови комунальної власності для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 

- 02.01), розташовану на території Валківської міської територіальної 

громади за адресою: вул. Кузнечна, 31, м. Валки, Богодухівський район, 

Харківська область. 

 

33. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)                          

гр. Черкаська Антоніна Олексіївна для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

яка розташована за адресою: вул. Косенківська, 12, с. Старі Валки, 

Богодухівський район, Харківська область.. 

33.1. Передати у приватну власність гр. ЧЕРКАСЬКІЙ Антоніні 

Олексіївні земельну ділянку, кадастровий номер 6321282008:00:001:0059, 

площею 0,2500 га, із земель житлової і громадської забудови комунальної 

власності для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ - 02.01), 

розташовану на території Валківської міської територіальної громади за 



адресою: вул. Косенківська, 12, с. Старі Валки, Богодухівський район, 

Харківська область. 

 

         34. Попередити громадян про те, що: 

 

34.1. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної 

реєстрації цього права в Державному реєстрі прав відповідно до Закону 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень». 

         

         35. Громадянам: 

 

35.1. Використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням, з 

дотриманням вимог статей 91, 103 Земельного кодексу України. 

         

        36. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 

охорони природи (Володимир ДАРАГАН). 

 

 

Міський голова                                                     Валерій СКРИПНІЧЕНКО 
 

 

  

  

 


