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УКРАЇНА

ВАЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 25 червня 2021 року Валки № 385

Про надання дозволів громадянам 
на розробку технічних документацій 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок 
в натурі (на місцевості), земельних 
часток (паїв) для подальшої 
передачі у приватну власність

Розглянувши клопотання та додані до них матеріали громадян про 
надання дозволів на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), 
земельних часток (паїв) для подальшої передачі у приватну власність, 
розташованих на території Банківської міської територіальної громади, 
Богодухівського району Харківської області, керуючись статтями 26, 42, 59 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктами 16, 17 
Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 22, 25, 55 
Закону України «Про землеустрій», статтями 3, 5, 9 Закону України «Про 
порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам 
земельних часток (паїв), врахувавши висновки та рекомендації постійної 
комісії міської ради з питань містобудування, будівництва, земельних 
відносин та охорони природи, Валківська міська рада вирішила:

І. Надати гр. ПАРТОЛІ Сергію Миколайовичу дозвіл на розробку 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості), земельних часток (паїв), площею: 
пасовища № 464 - 0,5882 га; сіножаті № 464 - 0,1444 га, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення колективної власності реформованого 
КСП «ВОСТОК» - Агрофірма «ВОСТОК» з метою подальшої передачі у 
приватну власність для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва (код КВЦПЗ-01.01), розташованих на території Валківської 
міської територіальної громади Богодухівського району Харківської області.
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2. Надати ф . АЛЬБОЩОМУ Миколі Вікторовичу дозвіл на розробку 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості), земельних часток (паїв), площею: 
пасовища № 579 - 0,6834 га; сіножаті № 579 - ОД 056 га, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення колективної власності реформованого 
КСП «ВОСТОК» - Агрофірма «ВОСТОК» з метою подальшої передачі у 
приватну власність для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва (код КВЦПЗ-01.01), розташованих на території Валківської 
міської територіальної громади Богодухівського району Харківської області.

3. Надати гр. ПАРТОЛІ Надії Григорівні дозвіл на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості), земельних часток (паїв), площею: 
пасовища № 262 - 0,6787 га; сіножаті № 262 - ОД326 га, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення колективної власності реформованого 
КСП «ВОСТОК» - Агрофірма «ВОСТОК» з метою подальшої передачі у 
приватну власність для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва (код КВЦПЗ-01.01), розташованих на території Валківської 
міської територіальної громади Богодухівського району Харківської області.

4. Громадянам:

4.1. Звернутися до суб’єкта господарювання, який є розробником 
документації із землеустрою, відповідно до вимог, передбачених статтею 26 
Закону України «Про землеустрій».
4.2.Урахувати інтереси та права суміжних землевласників та 
землекористувачів.
4.3. Після державної реєстрації земельної ділянки у Державному земельному 
кадастрі подати розроблену документацію Із землеустрою до Валківської 
міської ради для прийняття рішення про передачу земельної ділянки у 
приватну власність.

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

Міський го Валерій СКРИПНІЧЕНКО


