
               
 

УКРАЇНА 

ВАЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  

Х сесія VIII скликання  
  

РІШЕННЯ 

  

від    червня   2021 року               Валки №  
  

Про затвердження проектів  

землеустрою щодо відведення  

земельних ділянок громадянам 

для ведення особистого  

селянського господарства  

та передачі їх у власність 
  

Розглянувши клопотання та додані до них матеріали громадян про 

затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

ведення особистого селянського господарства та надання їх у власність, 

керуючись статями 26, 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», статтями 12, 22, 116, 118, 121, 122, 126, 186, пунктом 24 

Перехідних положень 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  у 

власність гр. Самусь Валерію Геннадійовичу для ведення особистого 

селянського господарства по вул. Енгельса, 14, смт Ков’яги, Валківського 

району Харківської області. 

1.1. Передати у приватну власність гр. САМУСЬ Валерію 

Геннадійовичу земельну ділянку кадастровий номер 6321255400:03:000:0968 

площею 0,4700 га, в тому числі рілля площею 0,4700 га, із земель житлової та 

громадської забудови комунальної власності для ведення особистого 

селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), розташовану на території 

Валківської міської територіальної громади за адресою:                                   

вул. Енгельса, 14, смт Ков’яги,  Богодухівський район, Харківська область. 

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у 

власність гр. Руденко Людмилі Іванівні для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за адресою: смт Ков’яги, Валківський район, 

Харківська область. 



2.1. Передати у приватну власність гр. РУДЕНКО Людмилі Іванівні 

земельну ділянку кадастровий номер 6321255400:03:000:0976 площею 1,5000 

га, в тому числі землі під сільськогосподарськими та іншими господарськими 

будівлями і дворами площею 1,5000 га, із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства (код КВЦПЗ - 01.03), розташовану на території Валківської 

міської територіальної громади за адресою: смт Ков’яги, Богодухівський 

район, Харківська область. 

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у 

власність для ведення особистого селянського господарства гр. Дороховій 

Віті Олександрівні (код згідно КВЦПЗ – секція А – 01.03) в межах               

смт Ков’яги (поле біля вугільного складу) Ков’язької селищної ради 

Валківського району Харківської області. 

3.1. Передати у приватну власність гр. ДОРОХОВІЙ Віті Олександрівні 

земельну ділянку кадастровий номер 6321255400:03:000:0965 площею 1,0000 

га, в тому числі рілля площею 1,0000 га, із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства (код КВЦПЗ - 01.03), розташовану на території Валківської 

міської територіальної громади за адресою: смт Ков’яги, Богодухівський 

район, Харківська область. 

4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

гр. Глумової Надії Григорівни для ведення особистого селянського 

господарства, код згідно КВЦПЗ– 01.03 за адресою: вул. Польова, 5,               

с. Перекіп на території Перекіпської сільської ради Валківського району 

Харківської області. 

4.1. Передати у приватну власність гр. ГЛУМОВІЙ Надії Григорівні 

земельну ділянку кадастровий номер 6321286001:00:001:0293 площею 0,4351 

га, в тому числі рілля площею 0,4351 га, із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства (код КВЦПЗ - 01.03), розташовану на території Валківської 

міської територіальної громади за адресою: вул. Польова, 5, с. Перекіп, 

Богодухівський район, Харківська область. 

5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Полтавець Любові Олексіївні для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована за адресою: вул. Полтавська, 36, 

м. Валки, Валківський р-н, Харківська обл. 

5.1. Передати у приватну власність гр. ПОЛТАВЕЦЬ Любові Олексіївні 

земельну ділянку кадастровий номер 6321210100:00:031:0134 площею 0,4093 

га, в тому числі рілля площею 0,4093 га, із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства (код КВЦПЗ - 01.03), розташовану на території Валківської 

міської територіальної громади за адресою: вул. Полтавська, 36, м. Валки, 

Богодухівський район, Харківська область. 



6. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Кравченку Володимиру Володимировичу для ведення 

особистого селянського господарства код згідно КВЦПЗ– 01.03 розташованої 

в межах с. Литвинівка, вул. Центральна на території Черемушнянської 

сільської ради Валківського району Харківської області. 

6.1. Передати у приватну власність гр. КРАВЧЕНКУ Володимиру 

Володимировичу земельну ділянку кадастровий номер 

6321288003:00:001:0162 площею 1,0000 га, в тому числі рілля площею 1,0000 

га, із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності для 

ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), 

розташовану на території Валківської міської територіальної громади за 

адресою: вул. Центральна, с. Литвинівка, Богодухівський район, Харківська 

область. 

7. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

гр. Буряк Світлани Олександрівни для ведення особистого селянського 

господарства код згідно КВЦПЗ– 01.03 за адресою: вул. Центральна, 19, с. 

Заміське на території Заміської сільської ради Валківського району 

Харківської області. 

7.1. Передати у приватну власність гр. БУРЯК Світлані Олександрівні 

земельну ділянку кадастровий номер 6321282501:00:002:0103 площею 0,1774 

га, в тому числі рілля площею 0,1774 га, із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства (код КВЦПЗ - 01.03), розташовану на території Валківської 

міської територіальної громади за адресою: вул.  Центральна, 19, с. Заміське, 

Богодухівський район, Харківська область. 

8. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Назаренку Олександру Вікторовичу для ведення особистого 

селянського господарства код згідно КВЦПЗ– 01.03 розташованої в межах с. 

Гонтів Яр на території Гонтово-Ярської сільської ради Валківського району 

Харківської області. 

8.1. Передати у приватну власність гр. НАЗАРЕНКУ Олександру 

Вікторовичу земельну ділянку кадастровий номер 6321282000:03:000:0908 

площею 0,1800 га, в тому числі рілля площею 0,1800 га, із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 

особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), розташовану на 

території Валківської міської територіальної громади за адресою: с. Гонтів 

Яр, Богодухівський район, Харківська область. 

9. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Кравченко Микола Миколайович для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована за адресою: вул. Польова, с. 

Литвинівка Богодухівський район, Харківська область. 

9.1. Передати у приватну власність гр. КРАВЧЕНКО Миколі 

Миколайовичу земельну ділянку кадастровий номер 6321288003:00:001:0161 

площею 2,0000 га, в тому числі рілля площею 2,0000 га, із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 



особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), розташовану на 

території Валківської міської територіальної громади за адресою: вул. 

Польова, с. Литвинівка, Богодухівський район, Харківська область. 

10. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність гр. Борбо Вірі Михайлівні для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за адресою: вул. Миру, с. Мельникове, 

Валківський р-н, Харківська обл. 

10.1. Передати у приватну власність гр. БОБРО Вірі Михайлівні 

земельну ділянку кадастровий номер 6321284001:00:001:0589 площею 0,5000 

га, в тому числі рілля площею 0,5000 га, із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства (код КВЦПЗ - 01.03), розташовану на території Валківської 

міської територіальної громади за адресою: вул. Миру, с. Мельникове, 

Богодухівський район, Харківська область. 

11. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

гр. Кругляк Мілі Іванівні для ведення особистого селянського господарства 

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

області. 

11.1. Передати у приватну власність гр. КРУГЛЯК Мілі Іванівні 

земельну ділянку кадастровий номер 6321280301:00:001:0347 площею 0,2010 

га, в тому числі рілля площею 0,2010 га, із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства (код КВЦПЗ - 01.03), розташовану на території Валківської 

міської територіальної громади за адресою: вул. Центральна, 35, с. 

Олександрівка, Богодухівський район, Харківська область. 

12. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність гр. Кажан Раїсі Григорівні для ведення особистого селянського 

господарства с. Гонтів Яр, Валківського району Харківської області. 

12.1. Передати у приватну власність гр. КАЖАН Раїсі Григорівні 

земельну ділянку кадастровий номер 6321282000:03:000:0872 площею 0,4400 

га, в тому числі рілля площею 0,4400 га, із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства (код КВЦПЗ - 01.03), розташовану на території Валківської 

міської територіальної громади за адресою: с. Гонтів Яр, Богодухівський 

район, Харківська область. 

13. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення особистого селянського господарства гр. Кравець 

Марії Володимирівні (код згідно КВЦПЗ – секція А – 01.03) в межах с. 

Мельникове Мельниківської сільської ради Валківського району Харківської 

області. 

13.1. Передати у приватну власність гр. КРАВЕЦЬ Марії Володимирівні 

земельну ділянку кадастровий номер 6321284000:03:000:0655 площею 1,5000 

га, в тому числі рілля площею 1,5000 га, із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності для ведення особистого селянського 



господарства (код КВЦПЗ - 01.03), розташовану на території Валківської 

міської територіальної громади за адресою: с. Мельникове, Богодухівський 

район, Харківська область. 

14. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність гр. Андрієнку Максиму Васильовичу для ведення особистого 

селянського господарства, розташованої за межами населеного пункту на 

території Сидоренківської сільської ради Валківського району Харківської 

області. 

14.1. Передати у приватну власність гр АНДРІЄНКУ Максиму 

Васильовичу земельну ділянку кадастровий номер 6321287000:03:000:0914 

площею 2,0000 га, в тому числі землі під сільськогосподарськими та іншими 

господарськими будівлями і дворами площею 2,0000 га, із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 

особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), розташовану на 

території Валківської міської територіальної громади Богодухівського 

району Харківської області. 

15. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність гр. Корнієнко Оксані Володимирівні для ведення особистого 

селянського господарства, код згідно КВЦПЗ – 01.03 розташованої в смт 

Ков’яги Валківського району Харківської області. 

15.1. Передати у приватну власність гр. КОРНІЄНКО Оксані 

Володимирівні земельну ділянку кадастровий номер 6321255400:03:000:0979 

площею 1,5000 га, в тому числі землі під сільськогосподарськими та іншими 

господарськими будівлями і дворами площею 1,5000 га, із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 

особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), розташовану на 

території Валківської міської територіальної громади за адресою: смт 

Ков’яги, Богодухівський район, Харківська область. 

16. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

гр. Трофименко Юрію Григоровичу для ведення особистого селянського 

господарства, код згідно КВЦПЗ – 01.03, розташованої по вул. Трохимівська 

в с. Трохимівка на території Ков’язької селищної ради Валківського району 

Харківської області. 

16.1. Передати у приватну власність гр. ТРОФИМЕНКО Юрію 

Григоровичу земельну ділянку кадастровий номер 6321255403:00:001:0058 

площею 0,2500 га, в тому числі рілля площею 0,2500 га, із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 

особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), розташовану на 

території Валківської міської територіальної громади за адресою: вул. 

Трохимівська, с. Трохимівка, Богодухівський район, Харківська область. 

17. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

гр. Губській Ользі Вікторівні для ведення особистого селянського 

господарства, розташованої по вул. Лугова, 15 в с. Нестеренки на території 

Мельниківської сільської ради Валківського району Харківської області. 



17.1. Передати у приватну власність гр. ГУБСЬКІЙ Ользі Вікторівні 

земельну ділянку кадастровий номер 6321284013:00:001:0056 площею 0,8000 

га, в тому числі рілля площею 0,8000 га, із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства (код КВЦПЗ - 01.03), розташовану на території Валківської 

міської територіальної громади за адресою: вул. Лугова, 15, с. Нестеренки, 

Богодухівський район, Харківська область. 

18. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства (01.03) гр. Жупинському 

Антону Володимировичу, яка знаходиться за межами населених пунктів на 

території Сидоренківської сільської ради Валківського району Харківської 

області. 

18.1. Передати у приватну власність гр. ЖУПИНСЬКОМУ Антону 

Володимировичу земельну ділянку кадастровий номер 

6321287000:03:000:0939 площею 2,0000 га, в тому числі рілля площею 2,0000 

га, із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності для 

ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), 

розташовану на території Валківської міської територіальної громади 

Богодухівського району Харківської області. 

19. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність гр. Баштовій Наталії Анатоліївні, за рахунок земель запасу 

державної власності сільськогосподарського призначення 

сільськогосподарських угідь (рілля, сіножаті), для ведення особистого 

селянського господарства, розташованої за межами населених пунктів на 

території Огульцівської сільської ради Валківського району Харківської 

області. 

19.1. Передати у приватну власність гр. БАШТОВІЙ Наталії Анатоліївні 

земельну ділянку кадастровий номер 6321285500:02:000:0761 площею 2,0000 

га, в тому числі рілля площею 1,8650 га та сіножаті площею 0,1350 га, із 

земель сільськогосподарського призначення комунальної власності для 

ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), 

розташовану на території Валківської міської територіальної громади 

Богодухівського району Харківської області. 

20. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність гр. Мушеманському Владиславу Олександровичу, за рахунок 

земель державної власності сільськогосподарського призначення 

сільськогосподарських угідь (рілля), для ведення особистого селянського 

господарства, розташованої за межами населених пунктів на території 

Шарівської сільської ради Валківського району Харківської області. 

20.1. Передати у приватну власність гр. МУШЕМАНСЬКОМУ 

Владиславу Олександровичу земельну ділянку кадастровий номер 

6321288500:03:000:1215 площею 2,0000 га, в тому числі рілля площею 2,0000 

га, із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності для 

ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), 



розташовану на території Валківської міської територіальної громади 

Богодухівського району Харківської області. 

21. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність гр. Піднебесній Раїсі Артемівні для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення державної власності (землі державного резервного фонду) на 

території Сидоренківської сільської ради Валківського району Харківської 

області за межами населених пунктів. 

21.1. Передати у приватну власність гр. ПІДНЕБЕСНІЙ Раїсі Артемівні 

земельну ділянку кадастровий номер 6321287000:03:000:1054 площею 1,6800 

га, в тому числі рілля площею 1,6800 га, із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства (код КВЦПЗ - 01.03), розташовану на території Валківської 

міської територіальної громади Богодухівського району Харківської області. 

22. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність гр. Ступак Лідії Григорівні для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

державної власності (землі державного резервного фонду) на території 

Сидоренківської сільської ради Валківського району Харківської області за 

межами населених пунктів. 

22.1. Передати у приватну власність гр. СТУПАК Лідії Григорівні 

земельну ділянку кадастровий номер 6321287000:03:000:1051 площею 1,6788 

га, в тому числі рілля площею 1,6788 га, із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства (код КВЦПЗ - 01.03), розташовану на території Валківської 

міської територіальної громади Богодухівського району Харківської області.  

23. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність гр. Карнаух Людмили Павлівни для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення державної власності (землі державного резервного фонду) на 

території Сидоренківської сільської ради Валківського району Харківської 

області за межами населених пунктів. 

23.1. Передати у приватну власність гр. КАРНАУХ Людмилі Павлівні 

земельну ділянку кадастровий номер 6321287000:03:000:1052 площею 1,6792 

га, в тому числі рілля площею 1,6792 га, із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства (код КВЦПЗ - 01.03), розташовану на території Валківської 

міської територіальної громади Богодухівського району Харківської області.  

24. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність гр. Очеретяної Валентини Григорівни для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення державної власності (землі державного резервного фонду) на 

території Сидоренківської сільської ради Валківського району Харківської 

області за межами населених пунктів. 



24.1. Передати у приватну власність гр. ОЧЕРЕТЯНІЙ Валентині 

Григорівні земельну ділянку кадастровий номер 6321287000:03:000:1049 

площею 1,6771 га, в тому числі рілля площею 1,6771 га, із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 

особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), розташовану на 

території Валківської міської територіальної громади Богодухівського 

району Харківської області. 

25. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність гр. Офію Станіславу Олександровичу для ведення особистого 

селянського господарства в смт Ков’яги (поле біля ставка Гартований), 

Валківського району Харківської області. 

25.1. Передати у приватну власність гр. ОФІЮ Станіславу 

Олександровичу земельну ділянку кадастровий номер 

6321255400:01:000:0773 площею 0,9500 га, в тому числі рілля площею 0,9500 

га, із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності для 

ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), 

розташовану на території Валківської міської територіальної громади за 

адресою: смт Ков’яги, Богодухівський район, Харківська область. 

26. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність гр. Винник Катерині Олексіївні для ведення особистого 

селянського господарства, розташованої в с. Очеретове, вул. 40 років 

Перемоги Богодухівського району Харківської області. 

26.1. Передати у приватну власність гр. ВИННИК Катерині Олексіївні 

земельну ділянку кадастровий номер 6321287005:00:001:0060 площею 1,4000 

га, в тому числі рілля площею 1,4000 га, із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства (код КВЦПЗ - 01.03), розташовану на території Валківської 

міської територіальної громади за адресою: вул. 40 років Перемоги, с. 

Очеретове, Богодухівський район, Харківська область. 

27. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність гр. Плюсніну Олександру Анатолійовичу для ведення особистого 

селянського господарства по вул. Польовій, с. Серпневе, Валківського 

району Харківської області. 

27.1. Передати у приватну власність гр. ПЛЮСНІНУ Олександру 

Анатолійовичу земельну ділянку кадастровий номер 6321281008:00:001:0152 

площею 0,1300 га, в тому числі рілля площею 0,1300 га, із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 

особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), розташовану на 

території Валківської міської територіальної громади за адресою: вул. 

Польова, с. Серпневе, Богодухівський район, Харківська область. 

28. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність гр. Смірновій Катерині Миколаївні для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок земель запасу сільськогосподарського 

призначення державної власності, що розташована за межами населеного 



пункту на території Перекіпської сільської ради Валківського району 

Харківської області. 

28.1. Передати у приватну власність гр. СМІРНОВІЙ Катерині 

Миколаївні земельну ділянку кадастровий номер 6321286000:01:000:0597 

площею 2,0000 га, в тому числі рілля площею 2,0000 га, із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 

особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), розташовану на 

території Валківської міської територіальної громади Богодухівського 

району Харківської області. 

29. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність гр. Рубашці Ганні Григорівні для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель резервного фонду сільськогосподарського 

призначення державної власності, що розташована за межами населеного 

пункту на території Перекіпської сільської ради Валківського району 

Харківської області. 

29.1. Передати у приватну власність гр. РУБАШЦІ Ганні Григорівні 

земельну ділянку кадастровий номер 6321286000:01:000:0604 площею 1,3000 

га, в тому числі рілля площею 1,3000 га, із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства (код КВЦПЗ - 01.03), розташовану на території Валківської 

міської територіальної громади Богодухівського району Харківської області.  

30. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність гр. Овчаренко Олені Анатоліївні для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок земель запасу сільськогосподарського 

призначення державної власності, що розташована за межами населеного 

пункту на території Перекіпської сільської ради Валківського району 

Харківської області. 

30.1. Передати у приватну власність гр. ОВЧАРЕНКО Олені Анатоліївні 

земельну ділянку кадастровий номер 6321286000:01:000:0596 площею 2,0000 

га, в тому числі рілля площею 2,0000 га, із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства (код КВЦПЗ - 01.03), розташовану на території Валківської 

міської територіальної громади Богодухівського району Харківської області.  

31. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність гр. Сенчук Раїсі Степанівні для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення 

державної власності, що розташована за межами населеного пункту на 

території Перекіпської сільської ради Валківського району Харківської 

області. 

31.1. Передати у приватну власність гр. СЕНЧУК Раїсі Степанівні 

земельну ділянку кадастровий номер 6321286000:01:000:0603 площею 2,0000 

га, в тому числі рілля площею 2,0000 га, із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства (код КВЦПЗ - 01.03), розташовану на території Валківської 

міської територіальної громади Богодухівського району Харківської області.  



32. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність гр. Янковській Ніні Миколаївні для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок земель державного резервного фонду 

сільськогосподарського призначення, що розташована за межами населеного 

пункту на території Перекіпської сільської ради Валківського району 

Харківської області. 

32.1. Передати у приватну власність гр. ЯНКОВСЬКІЙ Ніні Миколаївні 

земельну ділянку кадастровий номер 6321286000:01:000:0595 площею 1,0000 

га, в тому числі рілля площею 1,0000 га, із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства (код КВЦПЗ - 01.03), розташовану на території Валківської 

міської територіальної громади Богодухівського району Харківської області.  

33. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність гр. Костіциній Наталії Анатоліївні для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок земель запасу сільськогосподарського 

призначення державної власності, що розташована за межами населеного 

пункту на території Перекіпської сільської ради Валківського району 

Харківської області. 

33.1. Передати у приватну власність гр. КОСТІЦИНІЙ Наталії 

Анатоліївні земельну ділянку кадастровий номер 6321286000:01:000:0605 

площею 2,0000 га, в тому числі рілля площею 2,0000 га, із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 

особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), розташовану на 

території Валківської міської територіальної громади Богодухівського 

району Харківської області. 

34. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність гр. Перець Ганні Никифорівні для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок земель запасу державної власності 

сільськогосподарського призначення, що розташована за межами населеного 

пункту на території Перекіпської сільської ради Валківського району 

Харківської області. 

34.1. Передати у приватну власність гр. ПЕРЕЦЬ Ганні Никифорівні 

земельну ділянку кадастровий номер 6321286000:01:000:0594 площею 2,0000 

га, в тому числі рілля площею 2,0000 га, із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства (код КВЦПЗ - 01.03), розташовану на території Валківської 

міської територіальної громади Богодухівського району Харківської області.  

35. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність гр. Желєзновій Тетяні Дмитрівні для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок земель резервного фонду 

сільськогосподарського призначення державної власності, що розташована за 

межами населеного пункту на території Ков’язької селищної ради 

Валківського району Харківської області. 

35.1. Передати у приватну власність гр. ЖЕЛЄЗНОВІЙ Тетяні Дмитрівні 

земельну ділянку кадастровий номер 6321255400:03:000:0883 площею 1,2910 



га, в тому числі рілля площею 1,2910 га, із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства (код КВЦПЗ - 01.03), розташовану на території Валківської 

міської територіальної громади Богодухівського району Харківської області.  

36. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність гр. Косюк Людмилі Сергіївні для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель резервного фонду сільськогосподарського 

призначення державної власності, що розташована за межами населеного 

пункту на території Ков’язької селищної ради Валківського району 

Харківської області. 

36.1. Передати у приватну власність гр. КОСЮК Людмилі Сергіївні 

земельну ділянку кадастровий номер 6321255400:03:000:0891 площею 1,2910 

га, в тому числі рілля площею 1,2910 га, із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства (код КВЦПЗ - 01.03), розташовану на території Валківської 

міської територіальної громади Богодухівського району Харківської області. 

37. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність гр. Трофименко Євгенії Іванівні для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок земель резервного фонду 

сільськогосподарського призначення державної власності, що розташована за 

межами населеного пункту на території Ков’язької селищної ради 

Валківського району Харківської області. 

37.1. Передати у приватну власність гр. ТРОФИМЕНКО Євгенії Іванівні 

земельну ділянку кадастровий номер 6321255400:03:000:0882 площею 1,2910 

га, в тому числі рілля площею 1,2910 га, із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства (код КВЦПЗ - 01.03), розташовану на території Валківської 

міської територіальної громади Богодухівського району Харківської області. 

38. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність гр. Токарю Сергію Георгійовичу для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок земель резервного фонду 

сільськогосподарського призначення державної власності, що розташована за 

межами населеного пункту на території Ков’язької селищної ради 

Валківського району Харківської області. 

38.1. Передати у приватну власність гр. ТОКАРЮ Сергію Георгійовичу 

земельну ділянку кадастровий номер 6321255400:03:000:0895 площею 1,2910 

га, в тому числі рілля площею 1,2910 га, із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства (код КВЦПЗ - 01.03), розташовану на території Валківської 

міської територіальної громади Богодухівського району Харківської області.  

39. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність гр. Чечелю Олексію Дмитровичу для ведення особистого 

селянського господарства за межами населеного пункту на території 

Заміської сільської ради Валківського району Харківської області. 



39.1. Передати у приватну власність гр. ЧЕЧЕЛЮ Олексію Дмитровичу 

земельну ділянку кадастровий номер 6321282500:03:000:0544 площею 2,0000 

га, в тому числі рілля площею 2,0000 га, із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства (код КВЦПЗ - 01.03), розташовану на території Валківської 

міської територіальної громади Богодухівського району Харківської області.  

40. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність гр. Бородіній Надії Миколаївні земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення державної власності  для ведення 

особистого селянського господарства (КВЦПЗ – 01.03) розташованої за 

межами населених пунктів на території Мельниківської сільської ради 

Валківського району Харківської області. 

40.1. Передати у приватну власність гр. БОРОДІНІЙ Надії Миколаївні 

земельну ділянку кадастровий номер 6321284000:03:000:0662 площею 2,0000 

га, в тому числі рілля площею 2,0000 га, із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства (код КВЦПЗ - 01.03), розташовану на території Валківської 

міської територіальної громади Богодухівського району Харківської області. 

41. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність гр. Бутиліній Ганні Гергіївні для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель державного резервного фонду  

сільськогосподарського призначення, що розташована за межами населеного 

пункту на території Перекіпської сільської ради Валківського району 

Харківської області. 

41.1. Передати у приватну власність гр. БУТИЛІНІЙ Ганні Гергіївні 

земельну ділянку кадастровий номер 6321286000:01:000:0599 площею 2,0000 

га, в тому числі рілля площею 2,0000 га, із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства (код КВЦПЗ - 01.03), розташовану на території Валківської 

міської територіальної громади Богодухівського району Харківської області.  

42. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність гр. Бреславець Ользі Іванівні для ведення особистого селянського 

господарства за межами населених пунктів на території Заміської сільської 

ради Валківського району Харківської області. 

42.1. Передати у приватну власність гр. БРЕСЛАВЕЦЬ Ользі Іванівні 

земельну ділянку кадастровий номер 6321282500:03:000:0496 площею 1,0100 

га, в тому числі рілля площею 1,0100 га, із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства (код КВЦПЗ - 01.03), розташовану на території Валківської 

міської територіальної громади Богодухівського району Харківської області.  

43. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність гр. Пересаді Ользі Фанасіївні для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок земель запасу державної власності 

сільськогосподарського призначення, що розташована за межами населеного 



пункту на території Перекіпської сільської ради Валківського району 

Харківської області. 

43 .1. Передати у приватну власність гр. ПЕРЕСАДІ Ользі Фанасіївні 

земельну ділянку кадастровий номер 6321286000:01:000:0615 площею 2,0000 

га, в тому числі рілля площею 2,0000 га, із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства (код КВЦПЗ - 01.03), розташовану на території Валківської 

міської територіальної громади Богодухівського району Харківської області. 

44. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність гр. Сові Сергію Володимировичу для ведення особистого 

селянського господарства за межами населених пунктів на території 

Новомерчицької сільської ради Валківського району Харківської області. 

44.1. Передати у приватну власність гр. СОВІ Сергію Володимировичу 

земельну ділянку кадастровий номер 6321285000:01:000:0749 площею 2,0000 

га, в тому числі рілля площею 2,0000 га, із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства (код КВЦПЗ - 01.03), розташовану на території Валківської 

міської територіальної громади Богодухівського району Харківської області. 

45. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

гр. Вознюку Івану Володимировичу для ведення особистого селянського 

господарства код згідно КВЦПЗ-01.03 розташованої в м. Валки,                  

вул. Перекіпська на території Валківської міської ради Богодухівського 

району (колишній Валківський район) Харківської області. 

45.1. Передати у приватну власність гр. ВОЗНЮКУ Івану 

Володимировичу земельну ділянку кадастровий номер 

6321210100:00:016:0059 площею 2,0000 га, в тому числі рілля площею  

2,0000 га, із земель сільськогосподарського призначення комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 

01.03), розташовану на території Валківської міської територіальної громади 

за адресою: вул. Перекіпська, м. Валки, Богодухівський район, Харківська 

область. 
 

 46. Попередити громадян про те, що: 

 

46.1. 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». 

 

47. Громадянам: 

 

47.1. Використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням, з 

дотриманням вимог статей 91, 103 Земельного кодексу України, Закону 

України «Про особисте селянське господарство» та інших нормативно-

правових актів. 



47.2. 3дійснювати заходи щодо охорони родючості грунтів, передбачені 

статтею 37 Закону України «Про охорону земель». 

 

48. 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  

  

  

 


