
 
УКРАЇНА 

ВАЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Х сесія VIII скликання  

 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ 
 

від 25 червня 2021 року Валки № ____ 
 

Про внесення змін до прийнятого 

рішення міської ради 

  

            Розглянувши клопотання та додані до них матеріали громадян про 

внесення змін до прийнятого рішення VIIІ сесії Валківської  міської ради   

VIIІ скликання від 21 травня 2020 року № 323 «Про надання дозволів 

громадянам на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для ведення особистого селянського господарства з метою 

подальшої передачі у приватну власність», 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. Внести зміни до прийнятого рішення VIIІ сесії Валківської  міської 

ради   VIIІ скликання від 21 травня 2020 року № 323 «Про надання дозволів 

громадянам на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для ведення особистого селянського господарства з метою 

подальшої передачі у приватну власність» шляхом виключення з даного 

рішення пунктів 65 та 337, а саме : 

 

       «…65. Надати гр. РЯБЦЮ Олександру Вікторовичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель запасу 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, площею 

1,1633га (рілля), за рахунок сформованої земельної ділянки з кадастровим 

номером 6321284000:03:000:0648, з метою подальшої передачі у приватну 

власність для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 

01.03), розташованої на території Валківської міської територіальної громади 

Богодухівського району Харківської області…». 

         

        «…337. Надати гр. БЕЗДІТКО Антоніні Миколаївні  дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель запасу 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, орієнтовною 

площею 0,3300 га (рілля), за рахунок сформованої земельної ділянки з 



кадастровим номером 6321287000:03:000:0860, з метою подальшої передачі у 

приватну власність для ведення особистого селянського господарства (код 

КВЦПЗ - 01.03), розташованої на території Валківської міської 

територіальної громади Богодухівського району Харківської області…». 

        

   2. 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 


