
УКРАЇНА
ВАЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДД 

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XI сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 15 липня 2021 року Валки № 433

Про упорядкування найменування 
місця розташування земельної ділянки, 
яка належала гр. Кадигріб Т.С. на праві 
приватної власності

Розглянувши заяву та додані до неї матеріали гр. КАДИГРОБ Ірини 
Олександрівни, що мешкає за адресою: м. Харків, пр. Перемоги, буд.72, 
кв. 228 про упорядкування найменування місця розташування земельної 
ділянки, яка належала гр. Кадигріб Т.С. на праві приватної власності, 
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. Упорядкувати інформацію про найменування місця розташування 
земельної ділянки, що належала на праві приватної власності КАДИГРІБ Т.С. 
(Додаток 1).

2. Контроль щодо виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію м іс ь ^ ^ ^ І^ ^ з^ п и т ан ь  містобудування, будівництва, земельних 
відносин та (Володимир ДАРАГАН).

Міський г Валерій СКРИПНТЧЕНКО

Додаток 1



Інформація про земельну ділянку, 
якій упорядковується найменування місця розташування

№
п/п

ПІБ фізичної 
особи, 

найменування 
юридичної 

особи

Документ, що " 
підтверджує право 

власності на 
земельну ділянку, 

цільове призначення 
(використання) 

земельної ділянки

Найменування місця 
розташування 

земельної ділянки 
згідно 3 

правовстановлю- 
ючими документами

Упорядковане 
найменування .

місця 
розташування 

земельної ділянки

1 2 3 4 5
1. Кадигроб

[рина
Олександрівка, 
(свідоцтво про 
право на 
спадщину за 
заповітом, 
зареєстровано в 
реєстрі за 
№ 1287 
від 29.10.2013, 
спадкоємець 
майна Кадигріб 
Тетяни 
Степанівни 
(померла 
11.01.2006р.) 
Кадигроб 
Микола 
Якович 
(помер
29.06.2019 р.),

державний акт 
на право приватної 
власності на землю 
(серія І-ХР 
№ 067102), 
зареєстрований в 
Книзі записів 
державних актів на 
право приватної 
власності на землю 
від 24.05.2000 р.: 
0,25 -  для 
будівництва та 
обслуговування 
житлового будинку; 
0,60 -  для ведення 
особистого 
підсобного 
господарства

с. М. Кадигробівка, 
вул. Миру 11, квартал 
4

с. Мала
Кадибгробівка, 
вул. Миру, 11

Секретар ради Людмила ТВАНСЬКА


