
і
УКРАЇНА

ВАЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

VIII сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ

від 21 травня 2021 року Валки № 319

Про внесення змін до прийнятих 
рішень місцевих рад

Розглянувши клопотання громадян з доданими до них матеріалами про 
внесення змін до прийнятих рішень місцевих рад, 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 рішення VI сесії Валківської міської ради 
VII скликання від 18 травня 2016 року № 161 «Про надання гр. Світличному 
О. В. дозволу на розробку документації із землеустрою щодо забезпечення 
набуття права на земельну ділянку у Харківській області, м. Валки, 
вул. Садова, 17», замінивши в тексті рішення слова «...вул. Садова, 17...» на 
слова «...вул. Іванська, 79...».

2. Внести зміни до рішення ЬХУ сесії Ков'язької селищної ради 
VII скликання від 07 жовтня 2020 року № 1209-VII «Про надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Лісаєву А. М.», замінивши в тексті рішення слова «...на 
території Ков'язької селищної ради...» на слова «...на території Валківської 
міської територіальної громади Богодухівського району Харківської 
області...».

3. Внести зміни до рішення ЦСУ сесії Ков'язької селищної ради 
VII скликання від 07 жовтня 2020 року № 1176-VII «Про надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Коваль С. М.», замінивши в тексті рішення слова «...на території 
Ков'язької селищної ради ...» на слова «...на території Валківської міської 
територіальної громади Богодухівського району Харківської області...».



4. Внести зміни до рішення ХІЛ сесії Мельниківської сільської ради 
VII скликання від 26 червня 2020 року № 628-УІІ «Про дозвіл гр. Шевченку 
Євгенію Миколайовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для подальшої передачі у приватну власність в межах 
с. Нестеренки, вул. Зелена, 2», виклавши його в редакції нового змісту:
«...1. Надати гр. ШЕВЧЕНКУ Євгенію Миколайовичу дозвіл на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель запасу 
сільськогосподарського призначення комунальної власності, орієнтовною 
площею 0,5645 га (рілля), з метою подальшої передачі у приватну власність 
для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), 
розташованої на території Валківської міської територіальної громади за 
адресою: вул. Зелена, 2, с. Нестеренки, Богодухівський район, Харківська 
область.

2. Гр. ШЕВЧЕНКУ Євгенію Миколайовичу:

2.1. Звернутися до суб’єкта господарювання, який є розробником 
документації із землеустрою, відповідно до вимог, передбачених статтею 26 
Закону України «Про землеустрій».
2.2.Урахувати інтереси та права суміжних землевласників та 
землекористувачів.
2.3. 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.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 
ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
природи (Володимир ДАР АГАН)....».

5. Внести зміни до рішення XXXVI сесія міської ради VII скликання від 
20 грудня 2019 року № 1175 «Про надання гр. Власенку А. В. дозволу на 
розробку документації із землеустрою щодо забезпечення набуття права на 
земельну ділянку у Харківській області, м. Валки, вул. Скіфська, 35», 
замінивши в тексті рішення слова «...орієнтовно площею 0,6823 га...» на 
слова «...площею 0,9578 га...».

6. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Валківської міської 
Ради народних депутатів від 29 жовтня 1992р. № 384 «Про виділення в 
безстрокове користування земельної ділянки для будівництва індивідуального 
житлового будинку гр. Молодець Наталії Іванівні, мешканцю м. Валки, 
вул. Перемоги, 10, кв. 5», виклавши його в редакції наступного змісту:
«....1. Надати гр. МОЛОДЕЦЬ Наталії Іванівні дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель житлової та 
громадської забудови комунальної власності, орієнтовно площею 0,1000 га, з 
метою подальшої передачі у приватну власність для 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. Скіфська, 28, 
м. Валки, Богодухівський район, Харківська область.

2. Гр. МОЛОДЕЦЬ Наталії Іванівні:

2.1. Звернутися до суб’єкта господарювання, який є розробником 
документації із землеустрою, відповідно до вимог, передбачених статтею 26 
Закону України «Про землеустрій».
2.2.Урахувати інтереси та права суміжних землевласників та 
землекористувачів.
2.3. 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.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 
ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
природи (Володимир ДАР АГ АН)....».

7. Внести зміни до рішення XXIII сесії міської ради VII скликання від 
11 квітня 2018 року № 712 «Про надання гр. Ніколенку М. О. та 
гр. Ніколенко Г. Д. дозволу на розробку документації із землеустрою щодо 
забезпечення набуття права на земельну ділянку у Харківській області, 
м. Валки, вул. Благовіщенська, 77», виключивши з тексту рішення в усіх 
відмінках «.. .гр. Ніколенко М.О...».

8. Внести зміни до рішення XXXV сесії міської ради VII скликання від 
22 листопада 2019 року № 1124 «Про надання гр. Даниленко А. П. дозволу на 
розробку документації із землеустрою щодо забезпечення набуття права на 
земельну ділянку у Харківській області, м. Валки, пров. Майський, 16», 
замінивши в тексті рішення слова «...орієнтовно площею 0,1137 га...» на 
слова «...площею 0,1377 га...».

9. Внести зміни до рішення VIII сесії міської ради VII скликання від 
22 липня 2016 року № 198 «Про надання гр. Іванському О. М. дозволу на 
розробку документації із землеустрою щодо забезпечення набуття права на 
земельну ділянку у Харківській області, м. Валки, вул. Полтавська, 58, 
замінивши в тексті рішення слова «...площею 0,6905 га...» на слова 
«...площею 1,0078 га...».

10. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
, будівництва, земельних відносин та

Валерій СКРИПНІЧЕНКО


