
 
УКРАЇНА 

ВАЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Х сесія VIII скликання  

 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ 
 

від 25 червня 2021 року Валки № ____ 
  

Про відмову в скасуванні рішень 

та наданні дозволів на розроблення 

документації із землеустрою 

 

          Розглянувши звернення адвоката Музиченко О.В., подане в інтересах 

громадян  Кіріченко Ніни Вікторівни, Кіріченка Петра Івановича, Кіріченка 

Сергія Петровича та Богомаза Віталія Юрійовича та доданих до нього 

документів, щодо скасування рішень Ковязької селищної ради 

(правонаступником майна, прав та обов’язків, якої є Валківська міська рада) 

та надання дозволів на розроблення документації із землеустрою, 

враховуючи прийняті рішення: 

 

         Валківської районної ради XLІV сесії VII скликання від 22 травня 2020 

року № 901-VII «Про встановлення (зміни) меж населеного пункту смт 

Ков’яги Ков’язької селищної ради Валківського району Харківської області 

та затвердження проекту землеустрою щодо його зміни», XLVII сесії VII 

скликання від 21 серпня 2020 року № 918-VII «Про внесення змін та 

доповнень до рішень районної ради та районних Програм», відповідно до 

яких було змінено межі населеного пункту смт Ков’яги, розташованого в 

адміністративних межах Ков’язької селищної ради Валківського району 

Харківської області з  затвердженням загальної площі селища Ков’яги - 

1177,8065 га; 

 

           Ков’язької селищної ради LХІII сесії VII скликання від 04 вересня 2020 

року № 1064- VII, LХIV сесії VII скликання від 09 вересня 2020 року № 1107- 

VII,  №1111-VII, LХV сесії VII скликання від 07 жовтня 2020 року № 1190- 

VII,  № 1188-VII, № 1200-VII, № 1185-VII, № 1178-VII, LХVІ сесії VII 

скликання від 28 жовтня 2020 року № 1317-VIІ, які прийняті в межах 

повноважень, передбачених частиною першою статті 122 Земельного кодексу 

України,  якими були надані дозволи на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність з земель комунальної власності, 

розташованих в межах смт Ковяги,  громадянам Коваль Ганні Іванівні, 

Прищенко Тамарі Володимирівні, Ковалю Василю Миколайовичу, Коденко 

Вірі Миколаївні, Россохі Світлані Вікторівні, Клименко Ніні Василівні, 



Трофименко Олені Іванівні, Макаренко Валентині Іванівні, Макаренко 

Миколі Андрійовичу; 

 

видані на виконання ухвалених рішень Харківським окружним 

адміністративним судом по справам №520/4802/2020 від 19.05.2020 року, 

№520/4831/2020 від 15.06.2020 року, №520/4828/2020 від 08.07.2020 року, 

№520/4173/2020 від 14.05.2020 року, Накази Головним управлінням 

Держгеокадастру у Харківській області від 28 жовтня 2020 року № 18974-СГ,  

від 24 вересня 2020 року № 16536-СГ, від 23 грудня 2020 року № 21239-СГ,    

(повноваження розпоряджатися земельними ділянками на дату видачі наказів 

перейшли до Ков'язької селищної ради), якими були надані дозволи 

громадянам Кіріченку Сергію Петровичу, Кіріченко Ніні Вікторівні, 

Кіріченку Петру Івановичу на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення у власність земельних ділянок (Богомаз В.Ю., Наказом Головного 

управління Держгеокадастру у Харківській області від  25.11.2020 року № 

20314-СГ в наданні дозволу на розробку документації із землеустрою 

відмовлено); 

 

      розглянувши лист Ков’язької селищної ради від 19.10.2020 року № 02-

20/437  до Головного управління Держгеокадастру у Харківській області 

щодо скасування Наказу № 16536-СГ від 24.09.2020 року, керуючись 

статтями 26, 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

рішенням Конституційного Суду України від 16 квітня 2009 року №7-рп/2009  

по справі №1-9/2009, частинами 2, 3 статті 14 Кодексу адміністративного 

судочинства України з метою виконання рішення Харківського окружного 

адміністративного суду по адміністративній справі №520/15970/2020 від 18 

січня 2021 року,  врахувавши  висновки та рекомендації  постійної комісії 

міської ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 

охорони природи, Валківська міська рада вирішила: 

 

       1. Відмовити в скасуванні рішень Ков’язької селищної ради LХІII сесії 

VII скликання від 04 вересня 2020 року № 1064-VII, LХIV сесії VII скликання 

від 09 вересня 2020 року № 1107-VII, № 1111-VII, LХV сесії VII скликання 

від 07 жовтня 2020 року № 1190-VII, № 1188- VII, № 1200-VII, № 1185- VII, 

№ 1178- VII, LХVІ сесії VII скликання від 28 жовтня 2020 року № 1317-VII.  

 

   2. Відмовити громадянам Кіріченку Сергію Петровичу, Кіріченко Ніні 

Вікторівні та Кіріченку Петру Івановичу у  наданні дозволів на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 

особистого селянського господарства, у зв’язку з наданням зазначеним 

громадянам на дані земельні ділянки таких дозволів Головним управлінням 

Держгеокадастру у Харківській області. 
   

 3. Відмовити громадянину Богомазу Віталію Юрійовичу у  наданні 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності 

для ведення особистого селянського господарства, розташованої в межах смт 



Ков'яги, у зв’язку з наданням на зазначену земельну ділянку Ков’язькою 

селищною радою дозволів на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського 

господарства громадянам Макаренко Валентині Іванівні, Коденко Вірі 

Миколаївні, Ковалю Василю Миколайовичу. 

 

 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 


