
 
УКРАЇНА 

ВАЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Х сесія VIII скликання  

 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ 
 

від 25 червня 2021 року Валки № ____ 
  

Про надання дозволу громадянам  

на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для  

будівництва і обслуговування житлового  

будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) з метою подальшої  

передачі у приватну власність 

 

         Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали громадян про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та надання їх у 

власність, керуючись статтями 26, 42, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 79-1, 81, 116, 118, 121, 122, 126, 186 

Земельного кодексу України,  статтями  22, 25, 50 Закону України «Про 

землеустрій», врахувавши  висновки та рекомендації постійної комісії міської 

ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 

природи, Валківська міська рада  вирішила: 

 

1. Надати гр. ЗУБКО Альоні Сергіївні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель запасу житлової та 

громадської забудови комунальної власності, орієнтовною площею 0,1500 га, з 

метою подальшої передачі у приватну власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

Валківської міської територіальної громади за адресою: вул. Миру,                  

смт Старий Мерчик, Богодухівський район, Харківська область. 

 

2. Надати гр. ГАЙДАМАЦІ Оксані Олександрівна дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель запасу 

житлової та громадської забудови комунальної власності, орієнтовною площею 

0,1500 га, з метою подальшої передачі у приватну власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 



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

Валківської міської територіальної громади за адресою: вул. Довжанська,                  

смт Старий Мерчик, Богодухівський район, Харківська область. 

 

        3. Громадянам: 

 

3.1.Звернутися до суб’єкта господарювання, який є розробником документацію 

із землеустрою, відповідно до вимог, передбачених  статтею 26 Закону України 

«Про землеустрій».  

3.2.Урахувати інтереси та права суміжних землевласників та 

землекористувачів. 

3.3. Після розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, його погодження, державної реєстрації земельної ділянки, разом із 

витягом із ДЗК, подати проект землеустрою до Валківської міської ради на 

затвердження. 

 

             4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань містобудування, будівництва, земельних 

відносин та охорони природи (Володимир ДАРАГАН). 

 
  

Міський голова Валерій СКРИПНІЧЕНКО 

 

  

  

 

 


