
УКРАЇНА
ВАЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XI сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ

від 15 липня 2021 року Валки № 442

Про затвердження проектів 
землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок громадянам 
для ведення індивідуального 
садівництва та передачі їх 
у власність

Розглянувши клопотання та додані до них матеріали громадян про 
затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 
ведення індивідуального садівництва 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 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 
гр. Вознюку Івану Володимировичу для ведення індивідуального садівництва 
код згідно КВЦПЗ-01.05 розташованої в м. Валки, вул. Перекіпська на 
території Банківської міської ради Богодухівського району (колишній 
Валківський район) Харківської області.

1.1. Передати у приватну власність гр. ВОЗНЮКУ Івану 
Володимировичу земельну ділянку, кадастровий номер 
6321210100:00:016:0057, площею 0,1200 га, із земель сільськогосподарського 
призначення комунальної власності для ведення індивідуального садівництва 
(код КВЦПЗ-01.05), розташовану на території Банківської міської 
територіальної громади за адресою: вул. Перекіпська, м. Валки, 
Богодухівський район, Харківська область.

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
гр. Перепелиці Віталію Анатолійовичу для індивідуального садівництва в 
с. Минківка, Валківського району Харківської області.



2.1. Передати у приватну власність гр. ПЕРЕПЕЛИЦІ Віталію 
Анатолійовичу земельну ділянку, кадастровий номер
6321284501:00:002:0151, площею 0,1100 га, із земель сільськогосподарського 
призначення комунальної власності для ведення індивідуального садівництва 
(код КВЦПЗ-01.05), розташовану на території Валківської міської 
територіальної громади за адресою: с. Минківка, Богодухівський район, 
Харківська область.

3. Попередити громадян про те, що:
3.1. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної 
реєстрації цього права відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень».

4. Громадянам:
4.1. 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.
4.2. Здійснювати заходи щодо охорони родючості грунтів, передбачені 
статтею 37 Закону України «Про охорону земель».

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

Міський го Валерій СКРИІШ1ЧЕНКО


